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VAN DE VOORZITTER

DEZE WEEK WERD DE NIEUWE 911, DE 992, GEÏNTRODUCEERD.
MOOIE DOORONTWIKKELING VAN HET 911 CONCEPT, MAAR WEER
EEN STUKJE VERDER BIJ ONZE CLASSICS VANDAAN.

B

ijna tegelijkertijd werd er, ook

klassiekers kunnen niet goed tegen

er op een buitenlandse trip 6 van

op basis van de uitgaande

de agressieve Ethanol. Met name de

de 8 deelnemers aanwezig met een

991.2, een ‘tribute’ model onthuld

rubbers in de brandstofsystemen en

Porsche jonger dan 20 jaar. We krijgen

van de oudste 911 die Porsche in hun

pompen zijn er gevoelig voor. Onze

hier vaker commentaar op van leden

collectie heeft; de rode 901 nr. 57 uit

technische commissie, ondersteund

die wel met hun klassieke 911 of 912

1964, die in 2014 werd gevonden in

door clublid Jan van Laar, hebben

komen en vinden dat het verschil

een garage in de buurt van Berlijn.

zich hierin verdiept. Zij hebben een

tussen de deelnemende auto’s te groot

Ik kan me nog herinneren dat wij als

document gemaakt met uitleg en tips

is. We willen u als lid vragen om op

club met een kleine afvaardiging naar

met betrekking tot Ethanol houdende

clubevenementen met uw “club” auto

Stuttgart zijn gegaan om het archief

brandstoffen. Dit stuk wordt nog

deel te nemen, dat wil zeggen uw

te bezoeken. Toen was deze rode 901

rond gemaild en op de clubwebsite

Porsche F- of G-model. We hebben er

net binnengekomen en stond in de

geplaatst en verderop in dit magazine

nooit een probleem van gemaakt dat
er weleens een modernere Porsche

museum werkplaats om gedemonteerd
te worden. We hebben deze bijzondere
911 toen van zeer dichtbij kunnen
bewonderen. Nu is er dus een moderne
interpretatie van…
De meeste van ons zullen de Porsche’s
weer binnen hebben staan voor de
winterstop. Hopelijk met volle tank
om condensatie en dus corrosie van
de tank te voorkomen. Het zal u
niet ontgaan zijn dat er veel te doen

Het ultieme clubhuis.

is geweest om het feit dat er steeds
meer ethanol wordt toegevoegd aan
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mee reed, maar we zijn natuurlijk niet
voor niets een Porsche Classic club.
We hebben dit jaar van de Goodwood
revival trip al een “classic only” trip
gemaakt en wellicht gaan we dat vaker
doen. Graag uw aandacht hiervoor.
Zoals u wellicht van mij gewend
bent is de winterstop een periode
van (preventief) onderhoud aan de
911. Deze winter staat de achterwiel
ophanging op de kalender. Het linker
achterwiel komt bij een scherpe bocht
naar rechts tegen het achter scherm

de moderne benzine’s. In de loop

Het ultieme clubhuis.
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DE MEESTE VAN ONS
ZULLEN DE PORSCHE’S
WEER BINNEN HEBBEN
STAAN VOOR DE
WINTERSTOP. HOPELIJK
MET VOLLE TANK OM
CONDENSATIE EN DUS
CORROSIE VAN DE TANK
TE VOORKOMEN.

der tijd zal het lastiger worden om

wijden zowel Albert Vos als de KNAC

aan, met een sterke rubbergeur tot

te weten wat je tankt, doordat de EU

hier in hun respectievelijke bijdragen

gevolg. Dit komt doordat er te veel

heeft besloten om alle brandstoffen

ook aandacht aan.” Vanzelfsprekend

ruimte zit op de rubber bussen van

hetzelfde te gaan noemen. Je weet dus

blijven wij dit volgen en houden u op de

de veerplaat en van de draagarm

niet meer of er Ethanol is toegevoegd

hoogte.

waar deze aan het chassis vast zit. Bij

aan de benzine die je tankt. Nu is dat

Verder zijn we al weer druk met alle

Elephant Racing heb ik nieuwe rubber

voor moderne auto’s geen probleem,

evenementen die volgend jaar op de

bussen en lagers voor de draagarm

maar bepaalde onderdelen van onze

kalender staan. Goodwood Revival

besteld, om deze nieuw te monteren en

is al volgeboekt. De uitnodiging

zo de speling op te lossen. Het is even

voor de Mille Miglia tribute trip is

een klus, maar dan kunnen we volgend

uitgestuurd en ook dit gaat hard.

jaar wat harder door de bochten.

Binnenkort ontvangt u de uitnodiging

Ik hoop dat u geniet van de feestdagen

tot inschrijving voor een rijders trip

en dat we elkaar zien op de Nieuwjaars

naar het Zwarte Woud. Ik kan vast

receptie op 13 januari 2019. Tot volgend

verklappen dat deze trip zeer de

jaar!

moeite waard wordt. Kortom, we

20-12-16 09:19

hebben weer voldoende om naar uit

Hessel Roukema

te kijken in 2019. Afgelopen jaar was

Voorzitter
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VAN DE REDACTEUR/WEBMASTER

AFGELOPEN ZATERDAG WAS IK MET M’N BROER JOHAN BIJ
PORSCHE CENTRUM ROTTERDAM. VOOR MIJN GEVOEL IS MEN
DAAR NU NIET BEPAALD KRAP BEHUISD MAAR KENNELIJK
DENKT EIGENAAR PON DAAR HEEL ANDERS OVER.

H

et bedrijf verhuist in oktober 2019 naar het pand van de

Lolita als ook die van de voorruit en portierframes

voormalig Mercedes Benz dealer J. van Dijk & Dochters

(!) van de Auto Union Sport Coupe. Het mooiste van

in Rotterdam Noord. Dat gebouw met een vloeroppervlak van

alles is dat de zoektocht nog lang niet over is; er zit

16.500 m2 ondergaat de komende maanden een volledige

dus nog meer in de pijplijn. We kijken ernaar uit!

metamorfose: het wordt in een gloednieuw Porsche jasje gestoken.

Collega redacteur Henk Schotanus van de Porsche

Het dealerbedrijf beschikt straks over meer dan 5 keer (!) zoveel

356 Club speelde me een interessant artikel toe over

showroomruimte als nu met een heel eigen gedeelte voor de nieuwe

de Porsche tekeningenarchieven in Weissach.

elektrische en hybride modellen. Daarbij een eigen schadeafdeling

Verder zijn er (foto)verslagen van de rit in de

en zo’n 25 bruggen voor reparatie en onderhoud. Naast Porsche

Luxemburgse Ardennen, de Herfstrit, de technische

komen er ook showrooms van Bentley en Lamborghini, de andere

dag bij Jan de Haan over de Porsche 912 en een

merken van Pon Luxury Cars in ’t pand aan de A20 in de Spaanse

bezoek van clublid Frans Dusol aan de Zoute Grand

Polder. Oh ja, en niet te vergeten een aparte afdeling voor Porsche

Prix in ’t Belgische Knokke-Heist.

Classic. Dus ook aan ons en onze doelgroep wordt gedacht.

Verder een leuk stukje van de hand van Stijn Blom, de
neef van ons clublid Guus Blom. Stijn trouwde eerder
dit jaar in de Porsche 912 waarmee Guus een paar
geleden in de rubriek “Even voorstellen” acteerde.
Deze auto werd in 1965 aangeschaft en is inmiddels
ruim 53 jaar in de familie. De kop boven het artikel is
dan ook “Trouwen in de Porsche 912 van je overgroot
opa”.
Tot slot is er ‘n update van de evenementenkalender
voor 2019 en de vaste rubrieken waaronder de
boekbespreking, de nieuwe leden en het FEHAC- en
KNAC nieuws.
Veel leesplezier en alvast fijne feestdagen toegewenst!

Onlangs werd ik door collega redacteur Albert Mensinga benaderd

Marc Bezem

voor een coverstory over de Porsche SC modellen in de december

redacteur – webmaster

uitgave van RS Magazine. Bij het lezen van ‘n eerdere uitgave van
ons clubmagazine was zijn oog op een Talbot gele 911 SC coupe

lClassic
akewell.com
Porsche Interiors

gevallen. Hij belde me met de vraag of ik wist van wie die auto
was. En zo kwam het dat ik eind oktober samen met nog twee
enthousiaste SC eigenaren – waaronder ons clublid Ronald Bosma –

356 911 912 914 928 964 993

op het landgoed Biljoen nabij Velp werd geïnterviewd en met de 911
op de gevoelige plaat werd vastgelegd. De uitgever van RS Magazine
gaf groen licht om het artikel over te nemen, dus zodoende komt u
het vanzelf tegen verderop in deze uitgave.

Produktie van interieur onderdelen & Bekleding
volgens originele specificaties

Wat verder in deze decemberuitgave van uw clubmagazine?
Hakse Straatsma vervolgde afgelopen maanden zijn zoektocht
naar de gemeenschappelijke roots van een aantal speciale
auto’s op basis van de Porsche 911. In zijn zeer lezenswaardig
artikel “Meisterstücken uit Kaiserslautern” beschrijft hij de
ontstaansgeschiedenis van de Porsche HLS, de Diba GTC en de

Lakewell Porsche Interiors
Klein Heidestraat 71
B - 3370 Boutersem

Web: www.lakewell.com
Email: info@lakewell.com
Phone: +32 (0) 475 53 56 22
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VAN DE EVENEMENTENCOMMISSIE

COLOFON

MET DE KERST VOOR
DE DEUR BETEKENT
HET DAT 2018 ER
WEER BIJNA OP ZIT.
Met kerst vieren we de geboorte van het kindje Jezus. Dit maakt
deel uit van de christelijke traditie.

EN WAAROM VIEREN WE DAT OP 25
EN 26 DECEMBER?

de zeer populaire Romeinse feesten: de Perzische Zonnedienst.
Dit feest werd op 25 december gevierd. In het westen van Europa
ging het op een soortgelijke manier: de Germanen hielden
christelijke Germanen besloten ‘hun’ feest op diezelfde dag te
vieren. Overigens vieren niet alle mensen eind december kerst.
De Armeense christenen hebben zich niet aan de Romeinse
6 januari.

WAAR KOMT DE KERSTBOOM
VANDAAN?

DRUK
MultiCopy Waddinxveen
Tel: 0182 - 61 11 76
martijn@waddinxveen.multicopy.nl

Dat is niet helemaal duidelijk. Volgens de één zijn de Germanen
ermee begonnen. Zij hingen groene twijgen in huis en lieten
zoveel mogelijk licht aan om de boze geesten te verjagen. Anderen
menen dat het een winterse versie van de meiboom is. Voor
christenen heeft de boom vaak een andere betekenis: het is een

EN WAT ER KOMT

De inschrijving voor de Goodwood Revival 2019 is
al vol en op het moment van schrijven is de Mille
Miglia Tribute bijna vol.

We kijken terug op een Nieuwjaarsreceptie, SWAP meeting,

Ik hoop dat we het “symbool van licht in” de vorm

Jaarvergadering, Paasrit, Technische dagen, 25-jarig jubileum,

van onze H4’s weer veel mogen opsteken in 2019!

Moezelrit, Porsche Days, Cars & Coffee, Technische inspectie, Le
Fijne feestdagen!

Technische dag. Fantastisch dat we met en voor de club zoveel
leuke en mooie events mogen organiseren.

TECHNISCH ADVISEUR
Albert Vos
046 - 474 10 63
tc@klassieke911912.nl

ONTWERP
SchaapOntwerpers
030 - 276 91 67
www.schaapontwerpers.nl

feesten gestoord en vieren kerst – tot op de dag van vandaag – op

Mans Classics, Ennstal Classics, Ardennenrit, Herfstrit en een

Dennis Gronert
06 – 54 681 475
penningmeester@klassieke911912.nl

EVENEMENTENCOMMISSIE
Patrick de Wit
06 - 28 659 255
ec@klassieke911912.nl

tussen 25 december en Driekoningen een Midwinterfeest. De

EEN JAAR VOL
CLUBACTIVITEITEN

PENNINGMEESTER

REDACTIE / WEBMASTER
Marc Bezem
06 - 53 236 691
redactie@klassieke911912.nl
webmaster@klassieke911912.nl

Waarschijnlijk omdat de christenen mee wilden liften op één van

Jezus Christus (bron: scientas.nl)

VOORZITTER
Hessel Roukema
036 - 537 17 43
voorzitter@klassieke911912.nl

SECRETARIS / CORRESPONDENTIE
Vincent van den Berg
Postbus 292
4760 AG Zevenbergen
06 – 247 339 72
secretariaat@klassieke911912.nl

WAT VIEREN WE MET KERST?

symbool van licht en licht staat dan weer voor de geboorte van
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Dennis & Patrick

LIDMAATSCHAP
Lidmaatschap alleen via automatische incasso
Contributie voor leden € 70,00
Contributie voor aspirant-leden € 51,50
Na 1 augustus € 40,00
Inschrijfgeld eenmalig € 22,75
Begunstigers € 41,50
IBAN nummer NL76 INGB 0000329131 t.n.v.
Klassieke Porsche 911 en 912 Club Nederland
te Almere
www.klassieke911912.nl
De Klassieke Porsche 911 en 912 Club Nederland,
alsmede de aan haar gelieerde bestuurders,
ondernemingen en/of toeleveranciers, zijn niet
aansprakelijk voor onjuistheden of enig handelen
op grond van de in dit clubmagazine gedane
mededelingen.

TROUWEN IN DE PORSCHE 912 VAN JE OVERGROOT OPA!
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De auto is altijd binnen de familie Blom gebleven en
hij is ook helemaal gerestaureerd. Inmiddels is de
auto in bezit van Guus Blom, die al jaren lid is van
de Klassieke Porsche 911 en 912 Club Nederland.
Een paar jaar terug acteerde Guus met de auto in
de rubriek Even voorstellen van dit clubmagazine.
Guus is overigens zelf ook in deze auto getrouwd en
weet dus hoe leuk het is.
Toen de bruiloft dit jaar was, lag het voor de hand
om de Porsche 912 als trouwauto te gebruiken.
Guus is al een aantal jaren werkzaam als chauffeur
bij Blom Motoren, het bedrijf van Stijn en zijn vader.
De afspraak was dan ook snel gemaakt.
De auto werd twee weken voor de bruiloft bij Stijn
neergezet om hem klaar te maken en natuurlijk om
het schakelen even te oefenen want dit is anders
dan bij de auto’s van tegenwoordig.

25 augustus 2018 werd een dag om nooit te vergeten mede door
de Porsche 912! Want wie kan nou zeggen dat hij getrouwd is
in de Porsche 912 die zijn overgroot Opa in 1965 nieuw heeft
gekocht?

TROUWEN IN DE
PORSCHE 912 VAN
JE OVERGROOT
OPA!
Stijn Blom trouwde onlangs op 25 augustus 2018 met
Laura in de Porsche 912 van zijn overgroot Opa. Meer dan
50 jaar terug in 1965 kocht Opa Blom de Porsche nieuw
en in de jaren daarna zijn met deze auto vele avonturen
en bruiloften beleefd.

Stijn Blom
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TECHNISCHE DAG

TECHNISCHE
DAG PORSCHE
912 BIJ JAN
DE HAAN
Op zaterdag 3 november waren we te gast bij Jan de
Haan techniek voor een technische dag, specifiek over de
motoren en versnellingsbakken van de Porsche 912/356.
De werkplaats van Jan ligt bijna op de grens van
Amsterdam Zuidoost en Abcoude.

TECHNISCHE DAG

B

ij aankomst worden we
hartelijk ontvangen door Jan en

zijn vrouw met koffie en cake. Naast
klein dozijn leden van de klassieke 911
en 912 club is ook de vader van Jan
de Haan van de partij. Via zijn vader
is Jan op jonge leeftijd in aanraking
gekomen met Porsche. Jan vertelt dat
hij als kleine jongen speelde tussen
de 356 verzameling van zijn vader.
Voordat Jan voor zichzelf begon
heeft hij een aantal jaren bij Porsche
Centrum Amsterdam (PCA) gewerkt
als classic- en revisie monteur
van alle type Porsche motoren en
versnellingsbakken. Het werk aan
klassiekers had zijn voorkeur maar
in die tijd kwam het revisiewerk
van de klassieke Porsches bij PCA
maar weinig voor. Daarom is Jan in
maart 2017 een eigen bedrijf gestart
dat is gespecialiseerd in revisie van
motoren en versnellingsbakken van
de luchtgekoelde Porsches.
In het eerste deel van de dag krijgen

die ontwikkelingen zie je terug in de ontwikkeling van de

bakrevisie zou willen uitvoeren dan zal je niet alleen over

we uitleg over de historie van de

motoren, hetgeen je bij VW veel minder ziet. Voorbeelden

de juiste kennis maar ook over speciaal gereedschap moet

Porsche motoren. Porsche heeft altijd

van hoe het niet moet heeft Jan volop. In de werkplaats staat

beschikken. Zoals zo vaak op technische dagen, blijkt ook

nauwe banden gehad met Volkswagen

een kast vol onderdelen die de afgelopen jaren bij revisies in

hier het spreekwoord meten-is-weten zeer van toepassing.

en de eerste Porsches gebruikten

de verschillende motoren zijn vervangen. Aan de hand van

Na de ochtendsessie over de motoren volgt een zeer

wel de nodige VW-onderdelen. Op

onderdelen uit deze ‘wall of shame’ laat Jan de verschillende

uitgebreide en goed verzorgde gezamenlijke lunch, waarna

de plank bij Jan liggen verschillende

problemen zien die kunnen voorkomen als een revisie niet

de middag in het teken staat van de versnellingsbak.

oude motoren te blinken, onder

(geheel) vakkundig of met verkeerde onderdelen is uitgevoerd.

Ook hier een scala aan voorbeelden aan de hand van

andere een tweetal hele vroege uit

Vier ogenschijnlijk identieke drijfstangen uit één blok

onderdelen uit de ‘wall of shame’. Met behulp van een

1949 en 1951. Verschillende types

blijken toch echt verschillend. Hoe belangrijk het volledig

foto presentatie over een voor een clublid gereviseerde

motoren of onderdelen tot aan die

demonteren en zorgvuldig reinigen van een blok is wordt

motor en versnellingsbak vertelt Jan hoe hij te werk gaat

van de jaren ’80 passeren de revue.

geïllustreerd aan de hand van diverse serieus beschadigde en

bij een revisie. Om een duidelijk en eerlijk beeld te geven

Jan vertelt hoe de Porsche motor

ingesleten onderdelen. Een uitgebreide discussie volgt over

van alle stappen in het revisieproces van een motor en/

gedurende de jaren evolueerde.

het gebruik van big-bores en het aanpassen van carburateurs.

of versnellingsbak maakt Jan bij de demontage, reiniging

Steeds meer VW-onderdelen werden

Voorbeelden van verschillen in wanddiktes van blokken en

en alle vervolgstappen veel foto’s. Via Whatsapp of mail

vervangen door specifieke Porsche-

cilinders, verschillende kleppen of versleten kleppen, Jan

deelt hij deze met de klant waarna in goed overleg wordt

onderdelen zodat al snel sprake was

verteld moeiteloos. Sommige voorbeelden of beschadigingen

bepaald welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd

van volledig door Porsche ontworpen

zijn alleen met een loep goed te zien. Jan lepelt vol

en welke onderdelen hergebruikt, gereviseerd of beter

motorblokken. Jan benadrukt keer

enthousiasme tientallen verhalen en pijnlijke voorbeelden op

vervangen kunnen worden. Openheid, kwaliteit en oog

op keer dat sleutelen aan Porsche

van lagers, zuigers en andere blokdelen die zwaar te lijden

voor detail staan hoog in het vaandel bij Jan. Na afloop van

blokken toch echt wat anders is

hadden gehad of al snel na een slechte revisie zijn gesneuveld.

het technische gedeelte wordt een gereviseerde motor in

dan aan VW-blokken. Het luistert

Ook voorbeelden van after-market onderdelen met verkeerde/

testopstelling gestart. Zo’n vers gereviseerde motor loopt

allemaal veel nauwer en de toleranties

andere specificaties en de nadelen daarvan heeft Jan volop.

wel even een wat mooier dan mijn eigen blok. Mooie stof

zijn veel kleiner. Daarnaast heeft

In het hele verhaal wordt duidelijk dat een Jan een

tot nadenken voor de winterperiode.

Porsche gedurende de jaren veel

gepassioneerde vakman is. Veel zaken in het blok blijken

ervaring opgedaan in de racerij, en

toch echt heel nauw te luisteren en als je zelf al een blok- of

Tobias van Kesteren
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TOERTOCHT DOOR
DE LUXEMBURGSE
ARDENNEN
Van vrijdag 21 tot en met zondag 23 september genoot
een select groepje clubleden van een supermooie
toertocht door de schitterende Luxemburgse Ardennen,
uitgezet en georganiseerd door Dennis en Nicole Gronert.

wat was omgeslagen mocht de pret niet
drukken. De thuisreis na het ontbijt
was door de fikse regenbuien weliswaar
uitdagend maar alle deelnemers wisten
hun thuisbasis veilig te bereiken.

De meeste deelnemers verzamelden

gelegenheid gearriveerde deelnemers.

Marc Bezem

vrijdagmorgen in Eindhoven om na de

Op zaterdagmorgen na ’t ontbijt een

Redacteur – webmaster

koffie met gebak en het in ontvangst

prachtige tourrit door Luxemburg en de

nemen van het roadbook en een

grensstreken van België, Duitsland en

Kort nawoord van onze oud-voorzitter

goodiebag gezamenlijk richting het

Frankrijk, gecombineerd met de nodige

Erik-Jan Huiberts:

zuiden af te zakken. Onderweg ergens

culturele en culinaire stops. Zoals

Het was weer geweldig en het weer was

in België een gezellige lunchstop

Dennis Gronert al in de uitnodiging

ook geweldig. Zaterdag steeds in de zon

waarna nog ruim voldoende tijd was

schreef: de Luxemburgse Ardennen

gereden over echte Porsche weggetjes

voor ’t tweede deel van de rit naar ‘t

(Natuurpark Our) is een plaats

en pas nadat we in het hotel waren

gezellige familiehotel “Des Ardennes”

van rust, ontspanning en cultuur.

begon het te regenen (en toen hield het

in het Luxemburgse Hoscheid,

De beelden spreken voor zich. Na

niet meer op). De sfeer was als vanouds

gelegen op 498 meter boven de

terugkomst in het hotel eind van de dag

en we hebben ons uitstekend vermaakt.

zeespiegel. ’s Avonds een aperitief

wachtte de deelnemers opnieuw een

Dank aan de organisatoren!

en een gezamenlijk diner, samen

supergezellig aperitief en een prima

met de andere inmiddels op eigen

diner. Dat het weer op zondagmorgen

Ad van de Geijn en Erik-Jan Huiberts

HERFSTRIT 2018
Zondag 7 oktober stond de herfstrit gepland. Het is één van de
evenementen die via de club wordt georganiseerd en die door de
drukke bezigheden vaak niet door mij kan worden bezocht. Nu was
het anders. Ik zat half september in het vliegtuig het clubblad te
lezen dat ik van de keukentafel had mee gegrist en mijn oog viel
onbewust op de herfstrit in de evenementenkalender. Het laatste
evenement van het jaar.

VANAF 12 UUR STARTTE IEDEREEN
MET 3 MINUTEN TUSSENPOZEN AAN
EEN RIT DIE CA. 100 KILOMETER LANG
ZOU ZIJN EN WAAR ONDERWEG
DE NODIGE LETTERS VERZAMELD
MOESTEN WORDEN EN BOVENDIEN
OOK EEN FOTORIT GEREDEN ZOU
WORDEN.

– inmiddels het voorrecht hebben om in deze
‘koninklijke’ plaats te wonen. Er waren ca. 25 auto’s
aanwezig en nadat de voorzitter een korte extra ALV

Toen ik een paar dagen later in Amsterdam bij mijn oude vriend

temperaturen reden we vanuit

hield (allen akkoord) lichtte Lex de rit toe. Hij had er

Henk binnenliep, kwam mijn rode 74-er 911 ter sprake. Het is

Amsterdam naar het prachtige Lage

samen met zijn vrouw veel aandacht aan besteed en de

één van de vroegere G modellen en de enige 911 die ik nog heb

Vuursche waar de eerste herfstkleuren

deelnemers waren blij dat ze er samen stonden nu Lex

overgehouden na in 1994 te zijn gestart met een 911T (ooit had ik

in de bomenzee te zien waren en

het woord huwelijkscrisis al 2x had laten vallen.

bij de club een lidnummer tussen 30 en 40) en sindsdien meerdere

de ontvangst bij De Kastanjehof

Vanaf 12 uur startte iedereen met 3 minuten

verschillende types te hebben gehad. Er wordt eigenlijk nauwelijks

rond 11.00 met koffie en gebak

tussenpozen aan een rit die ca. 100 kilometer lang zou

mee gereden en Henk gaf aan het leuk te vinden eens een wat

gepaard ging. Lex en Melissa Knape

zijn en waar onderweg de nodige letters verzameld

langere rit samen met die auto te maken. De link met de herfstrit

organiseerden de rit en speelden

moesten worden en bovendien ook een fotorit gereden

werd gelegd en we bleken beide te kunnen.

daarbij een thuiswedstrijd nu ze

zou worden. De prachtige rit voerde door het Eemland

Ik schreef ons in en op een mooie herfstdag met heerlijke

–na hun vertrek uit Amsterdam

en de Gooi- en Vechtstreek, één van de mooiste

EVENEMENT

18

Zoute Grand prix
Knokke
Van 4 tot 7 oktober werd in het Belgische KnokkeHeist de 9e editie van de inmiddels internationaal
steeds meer in de belangstelling staande Zoute
Grand prix georganiseerd.
Clublid Frans Dusol dompelde zich een lang
weekend onder in een naar zijn zeggen fantastisch
mooi evenement met onder meer het Zoute
Concours dÉlegance, de Zoute Rally, de Zoute GT
Tour en de Zoute Top Marques. Er was ongelooflijk
veel te zien, te doen en te koop.
Informatie over het evenement is te vinden op
https://www.zoutegrandprix.be/nl. Wellicht een
evenement om in de toekomst ‘ns in clubverband
aan te doen?
bekend. In Hilversum dreigde Henk een bord te

Marc Bezem

missen. We waren er al voorbij en hij meende een

Redacteur – webmaster

Y te hebben gezien maar wist het niet zeker. Er leek
ook geen Porsche logo op te staan. Het was te druk
om te keren en we lieten het er maar bij. Later bleek
dit de basis van de overwinning omdat Lex dit bord
als instinker had neergezet. Zonder Porsche logo
dus. De fotorit in Eemnes bleek een stuk moeilijker
dan gedacht. De Porsches schoten alle kanten
op en ook wij kwamen er in eerste instantie niet
uit. Opnieuw gereden dus maar. Goed kijken en
stoppen. Bij iedere kruising weer.
Rond half zes draaiden we de parking weer op en
schoven aan in het herfstzonnetje voor een borrel

ROND HALF ZES DRAAIDEN WE DE PARKING
WEER OP EN SCHOVEN AAN IN HET
HERFSTZONNETJE VOOR EEN BORREL EN HET
NAPRATEN. IEDEREEN HAD GENOTEN VAN
DEZE MOOIE DAG.

en het napraten. Iedereen had genoten van deze
mooie dag. De kok van de Kastanjehof had voor
iedereen een heerlijk wildbuffet klaargezet waar de
stamppotten, worst en spek gretig aftrek vonden.
De prijsuitreiking bracht de verrassing. We bleken
de enige te zijn geweest met een foutloze rit. Mede
dankzij het opmerken van de instinker van Lex en
het laatste bordje P bij de parking. Ook heel tricky.
We kijken terug op een geslaagde dag, mede door de

stukken van Nederland. Onderweg was er voldoende

feilloze organisatie van Lex en Melissa, de locatie en

gelegenheid om te lunchen en te stoppen. Henk

het heerlijk herfstweer en hopen er in de toekomst

navigeerde, speurde naar letters en noteerde alles.

nog eens bij te zijn.

Mede omdat ik jaren in Blaricum heb gewoond
ging de rit soepel. Veel wegen waren me op naam

Marc de By (inmiddels lidnummer 767)

Fotocredits: Frans Dusol
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GEWONE 911 KRIJGT DE DUIMEN OMHOOG

GEWONE 911 KRIJGT DE DUIMEN OMHOOG

Wel een hoop herrie. Ach…” Waarom Porsche? “Rik Ringers hè
… de hoofdrolspeler in de Frans-Belgische detectivestripreeks,
geschreven door André-Paul Duchâteau en getekend door Tibet
(Gilbert Gascard), reed in donkergele 911’jes. In de vroege uitgaven
waren dat 356’jes, naderhand werden dat 911 F en G modellen tot
zelfs de 993 aan toe. In 1999 kocht en restaureerde ik een grijze
2.4T, echt een jongensdroom die toen waarheid werd. Ik werd direct
lid van de 911/912 club en zit inmiddels alweer ruim tien jaar in
het bestuur als redacteur / webmaster. Een paar jaar terug zag ik
deze SC bij Blankemeijer in Bleskensgraaf (10 km ten oosten van
Rotterdam) staan. BAM! Dat wordt ‘m!!
Japanse import – heel chique met het stuur links en dus niet
rechts – in Talbot Gelb met cognac half lederen/pinstripe
stoffen interieur, een schitterende combi. Toen Blankemeijer de
auto uit Japan haalde, was deze nogal “ruig” overgespoten in
zwart. Gelukkig uitsluitend het exterieur: binnenzijde deuren,
koffer- en motorruimte en wielkasten hadden de originele kleur.
Blankemeijer heeft de auto ontlakt, professioneel overgespoten en
opnieuw opgebouwd. That’s all. Mijn SC heeft geen spatje roest,
is compleet origineel en keurig verzorgd. Net als de Zwitsers staan
Japanners erom bekend extreem zuinig te zijn op hun auto’s.
Zelfs de vloerbekleding is van ‘78. De bumpers waren er volgens
Blankemeijer nog nooit af geweest. Originele werkende airco!
Kortom, uniek. Die wilde en kocht ik. Er staat nu 190.000 km op.
Kijk naar de unieke Japanse teller: 50 en 100 kilometer per uur zijn
gemarkeerd. Dat is specifiek Japans. Ik hield mijn 2.4T nog heel

GEWONE 911
KRIJGT DE DUIMEN
OMHOOG
De SC, en niet de door velen bewierookte 964, is voor mij de ultieme 911.
Veertig jaar geleden is de Super Carrera (Coupé, Targa en vanaf modeljaar 1983
Cabriolet) tot modeljaar 1984 het enige 911-model, naast de vier- en achtcilinder
transaxle’s en de 930 met turbomotor. Een SC is heerlijk basic en wat mij betreft
precies goed.

N

iet voor niets kozen veel liefhebbers (voorheen)
een SC als basis voor hun hot rod. Met nog

geen 1.200 kg schoon aan de haak en met 180 tot
205 pk drieliter boxer is de sportauto een perfect
uitgangspunt voor een straatracer of circuitbeest. Een

IK RIJ ER JAARLIJKS ZO’N 5 À 6.000 KM MEE;
SCHOTLAND, GOOD WOOD, LE MANS, OGP
NÜRBURGRING EN ANDERE CLUBRITTEN.
BIJRIJDER EN/OF DE KINDEREN VAN 9 EN 11
MEE. DIE PASSEN NOG NET ACHTERIN.

goed voorbeeld is de waanzinnige 300 pk RSR replica
van ruim onder de 1.000 kg waarmee de familie Blake

even aan, heb ook nog een zwarte 964 gehad maar laat het nu bij

de Engelse en Europese circuits teistert. Het kan ook

deze beauty. Ik rij er jaarlijks zo’n 5 à 6.000 km mee; Schotland,

iets beschaafder en Ronald, Marc en Henk-Jan laten

Good Wood, Le Mans, OGP Nürburgring en andere clubritten.

graag zien hoe. Alhoewel, de Amerikaanse 83er van

Bijrijder en/of de kinderen van 9 en 11 mee. Die passen nog net

Henk-Jan is verre van origineel en heeft bijvoorbeeld

achterin. Kleine dingen doe ik zelf en jaarlijks geeft clublid en

een 3,6 liter 964-blok met 250 pk en een eigenbouw

Porschespecialist Peter Buurse ‘m een grote beurt. De achilleshiel

interieur. Ze kunnen het niet laten, die Porsche

van de SC zijn de nokkenaskettingspanners. De oorspronkelijke

jongens. We beginnen bij de oudste SC.

zijn voorgevuld en die geven eens de geest. De spanners van een

1978 911 SC COUPÉ VAN
MARC BEZEM

3.2 zijn hydraulisch. Het is wel fijn dat het terug te bouwen is op
de oudere modellen. Verder nog nooit serieuze panne gehad. Een
super betrouwbare auto. Ik ben van ’63 dus in mijn tienertijd was

De SC van projectmanager Marc is een vroeg model,

de SC de Porsche van dat moment. En deze is zo lekker clean. Geen

een oorspronkelijk in Japan geleverde 911 van

spoiler en zelfs geen lip. Dat hebben de auto’s van Ronald en Henk-

1978. Heb je ‘m weleens op de Autobahn gehad

Jan bijvoorbeeld al wel. De auto heeft ook geen Fuchs velgen maar

Marc: “Jazeker, 200+ is geen enkel probleem.

ATS Cookie Cutters, 15 inchers”. Deze gaat nooit meer weg.
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1979 911 SC TARGA VAN RONALD
BOSMA

Ronald showde in RS3 van dit jaar zijn Irish Grüne 912 (en heeft
inmiddels de Solexxen op orde) en heeft nog een Boxster en deze
zwarte Targa in de garage. Hij zag de SC op een beurs: “Ik rij veel
met mijn 912 en reed met de club eens met een 911 mee. Dan
merk je toch een behoorlijk verschil, qua geluid en power. Een
jaar of vijf terug keek ik naar mijn spaarpotje en naar de inmiddels
rap stijgende prijzen en hield m’n adem in. Zou een 911 voor mij

GEWONE 911 KRIJGT DE DUIMEN OMHOOG

SOMS DENK JE ‘KAN DIT EIGENLIJK
WEL?’ EN JA DUS, IK BEN ER
MEE NAAR ITALIË GEWEEST,
ALPENRITTEN, UITJES MET DE CLUB
EN HIJ DOET HET UITSTEKEND.
PROBLEEMLOOS.

wel haalbaar zijn? Ik kwam geen 911 T binnen mijn bereik en ik

“De 964 3,6 liter zat er al in toen ik ‘m kocht, ik bood € 7.000 en

zetten zodat ik uiteindelijk de vorm in carbon kan

toen moest ie nog uit Amerika komen. Dat regelde van Wikselaar

gaan maken. De ideeën en de wil zijn er. Ik zie dit als

Automotive uit Achterberg voor me en toen stond er voor nog geen

een ontwikkelingsauto. Vorig jaar oktober heb ik het

10k een 911 op het erf van mijn pa. Ik zocht een 2.4 F-je om een

kenteken gehaald en ik heb nu 1.200 testkilometers

project te beginnen, ik ben landbouwmonteur, maar die paste niet

gereden. Wat mij betreft is deze af, wil ik ‘m verkopen

binnen mijn budget of het waren barrels. Ik was toen 19 en het

zodat ik aan een nieuw project kan beginnen. Als

ontbrak me aan kennis om de Porsche goed te kunnen beoordelen

ik met het merk Porsche mijn geld kan verdienen

maar die 964 zag er op de foto’s best aardig uit en ik ben technisch

dan pak ik ‘m direct. Singer is een inspiratie. Als je

dus dacht ‘dat gaat me lukken’. Binnen een paar maanden lag alles

kijkt hoe ver die detaillering gaat; bizar gewoon. Het

uit elkaar, gefotografeerd en wel zodat het ook weer inelkaar kon. Ik

mag van mij best een stapje minder om toch een

overwoog zelfs mijn Grüne te verkopen, tot ik deze zwarte zag.

blij; zo hou je de fraaie coupélijn en rij je toch open

zag toen pas aan de nummers dat het niet de originele motor was.

behoorlijk persoonlijk statement te maken en daarbij

Origineel Nederlands geleverd door Wittenburg in Den Haag,

zonder al teveel wind op je hoofd. Met 140 gaat het

Wel een dikker blok natuurlijk dus dat gaf me wel een glimlach

marktconform een 911 af te leveren. Met mijn Outlaw

gepolijste beugel (het laatste jaar dat je dat als optie kon kopen),

prima, ook qua geluid. Het afneembare dak past

van oor tot oor. Origineel was sowieso geen optie want deze SC

maak ik een beginnetje.”

vernieuwd origineel interieur… Die wilde ik hebben. Voor het geld

opgevouwen in de voorklep. Voor de winter nog even

had voor een deel in zout water gelegen, daar was de verkoopprijs

dat ik ten opzichte van een 912 voor een T moest bijleggen, kon

in de wax zetten en de velgen glascoaten.” Ik wist het

dan ook naar. De krukas en de carters heb ik gebruikt en de rest

Albert Mensinga

ik deze kopen. Iedereen die me tegenhield mijn 912 weg te doen

wel, een SC is voor mij de ultieme 911. Qua uiterlijk

is allemaal anders. De 915-bak was overigens nog goed. Van Erpa

RS Magazine

blij. En ik blij! Alleen de motor behoefde enige aandacht en heeft

dan. Want kijk eens naar dat heerlijke interieur. Ik

kocht ik de helft van de auto zoals ie er nu bijstaat, inclusief nieuwe

me 3k gekost. Dat valt mee toch? Enkele leden van de club hielpen

hou ervan. De antenne van Hirschmann bovenop is

ECU. Het interieur had een flinke tik gehad en dat gaf me de vrijheid

me hierbij. Werkelijk een pracht van een SC en ik ben er heel blij

overigens origineel: voor de telefoon!

om zelf aan de slag te gaan met een design, geïnspireerd op de

mee. Soms denk je ‘kan dit eigenlijk wel?’ en ja dus, ik ben er mee
naar Italië geweest, Alpenritten, uitjes met de club en hij doet het
uitstekend. Probleemloos. Een superauto. De drieliter Carrera had
204 pk en mijn motor is iets teruggetuned naar 180 pk. Lekker
soepel en met 1.200 kilo vlot genoeg. De bak begint wel iets stroef
te schakelen. Misschien de olie verversen. Met de Targa ben ik heel

1982 911 SC OUTLAW
COUPÉ VAN HENK-JAN VAN
VLASTUIN

stoelen van Singer. De stoelen en deurkaarten bouwde ik zelf en ik
wil daar eigenlijk mee verder. Ik wil ze produceren voor de verkoop.
Het materiaal is skai-leer met een soort spijkerstof. Het frame

Fotocredits: Albert Mensinga en Marc Bezem. Het

maakte ik zelf en in Veenendaal liet ik ze bekleden. Het duurde

artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd in de december

De Outlaw van Henk-Jan is een heel ander verhaal,

wel een jaar voordat ik het terugkreeg maar het is zo knap gedaan

uitgave 2018 van RS Magazine en is overgenomen met

want een andere motor en een zelfgebouwd interieur.

en het zit geweldig. Mijn ontwerp wil ik in een 3D-programma

toestemming van de uitgever.
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BENZINE VOOR
KLASSIEKERS
De KNAC krijgt regelmatig vragen over brandstof voor
klassieke auto’s. In vrijwel alle gevallen gaat het daarbij
om benzine, omdat nagenoeg alle klassieke auto’s een
benzinemotor hebben. Daarom gaan we in dit artikel
specifiek in op benzine voor klassiekers.

Wie zelf een loodvervanger aan de

maar dat gaat vanwege Europese

hoog octaangetal (98 of hoger),

benzine wil toevoegen heeft de keuze

richtlijnen stijgen naar maximaal 10

maar alleen de aanduiding super of

uit vele toevoegingen.

procent. Vandaar dat deze benzine op

98 octaan is geen garantie dat een

Of uw klassieker benzine met een

alle pompen in Europa op termijn de

benzine ethanolvrij is. De KNAC heeft

hoog octaangetal nodig heeft,

nieuwe aanduiding E10 in een cirkeltje

brandstofmaatschappijen gevraagd of

is meestal goed op te zoeken

krijgt. Het betekent doodgewoon dat

ze nog benzine leveren die vrij is van

in het instructieboekje (indien

er tot 10 procent bio-ethanol kan zijn

bio-ethanol en dat blijken er nog drie

nog aanwezig) of anders is er in

bijgemengd (meestal is dat ook zo).

te zijn. In alfabetische volgorde zijn

literatuur wel wat over te vinden.

Uiteindelijk zal dat percentage verplicht

dat BP Ultimate (98 octaan), Firezone

Nederland heeft bovendien veel

10 procent worden in 2020, want de

Competition 102 (102 octaan) en Shell

goede klassiekerbedrijven en goede

landen in de EU hebben met elkaar

V-Power (98 octaan). Volgens Firezone

merkenclubs die daarover kunnen

afgesproken dat in 2020 minimaal 10

zal dat nog lang zo blijven, omdat

adviseren.

procent van de brandstof in het vervoer

deze speciale benzines niet onder de

uit alternatieve brandstoffen moet

richtlijnen vallen van de EU.

BIO-ETHANOL

bestaan. Bio-ethanol is niet goed voor

Wie in zijn omgeving geen tankstation

Het probleem waar klassieke auto’s

oude motoren. Grofweg kun je stellen

kan vinden dat ethanolvrije benzine

vandaag de dag vooral last van hebben

dat motoren in auto’s van voor 2000 er

verkoopt, kan een speciaal middel

– en dat gaat nog erger worden – is

niet goed tegen kunnen. Het materiaal

toevoegen aan de benzine dat de

de toevoeging van bio-ethanol aan

waarvan de pakkingen zijn gemaakt,

schadelijke effecten van bio-ethanol

benzine. Sinds enkele jaren wordt er

verschillende rubber onderdelen

opheft. De KNAC biedt in haar

aan Euro 95 bio-ethanol toegevoegd

(slangen en membranen) en kurk en

webshop ook een middel aan dat de

Veel benzinemotoren in klassieke

met loodvervanger zijn slechts

omdat deze brandstof de CO2-uitstoot

zink kunnen beschadigen door bio-

schadelijke effecten van bio-ethanol

auto’s zijn ontwikkeld om te rijden

mondjesmaat verkrijgbaar. Maar

bij de bron vermindert. Bij de groei van

ethanol. Hoe ouder de auto, hoe groter

opheft en tevens als loodvervanger

op loodhoudende benzine. Die

oudere motoren kunnen soms niet

de planten waaruit deze bio-ethanol

de kans op schade en problemen.

dient. Daarnaast is in de webshop een

loodhoudende benzine is al sinds

zonder lood of een loodvervanger

wordt vervaardigd wordt immers CO2

het midden van de jaren negentig

omdat anders de niet-geharde

door die planten opgenomen. Bij het

van de vorige eeuw verboden, niet

klepzittingen van oude motoren

verbranden van bio-ethanol komt de

alleen omdat het giftig is, maar ook

beschadigen. Lood zat trouwens

CO2 weer vrij.

omdat lood neerslaat in de katalysator

vooral in benzine om het octaangetal

van een moderne auto, waardoor

te verhogen, maar daarvoor zijn er

die zijn werking verliest. Benzines

inmiddels andere toevoegingen.

BRANDSTOFTOEVOEGING

toevoeging te bestellen die de tank
en het brandstofsysteem beschermt
tijdens de winterstalling. De bio-

Veel eigenaren van klassieke auto’s

ethanol in de benzine trekt namelijk

Het percentage van bijgemengde

tanken om problemen te voorkomen

water aan en dat kan roest veroorzaken

bio-ethanol in Euro 95 bedroeg in ons

met bio-ethanol Super loodvrij

in de benzinetank en schade

land tot voor kort maximaal 5 procent,

98 of een ander benzine met een

veroorzaken in het brandstofsysteem.
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MEISTERSTÜCKEN

MEISTERSTÜCKEN

MEISTERSTÜCKEN
UIT KAISERSLAUTERN
In december 2014 verschijnt op de website
Classic Driver een artikel over een vreemd
model Porsche 911, groen van kleur en voorzien
van een “Klappdach”. Dat artikel wekte mijn
nieuwsgierigheid en zette mij ertoe aan de
geschiedenis van deze bijzondere Porsche uit te
pluizen.

raadsel van een Auto Union Sport Coupe. Het gaat over de ont-

is die van de carrosserie- en autobouw (opgericht

staansgeschiedenis van een speciaal model Auto Union waarvan

in 1926), waar men na het gezellendiploma een

gezegd wordt dat het een ontwerp is van een universiteit in Mün-

“meister”opleiding kan volgen. Aan het slot van

chen en gebouwd door Mercedes als opvolger van de DKW 1000SP.

de opleiding moet voor het “meister”diploma een

Uiteindelijk blijkt dat de auto in 1968 door een aantal studenten

“Meisterprüfung” worden afgelegd. In vele gevallen

van de carrosserie bouwafdeling van de “Meisterschule für Hand-

wordt voor de Meisterprüfung, vooral in de tijd voor

werker” in Kaiserslautern (MHK) als “Meisterprufung” ontworpen

de tweede wereldoorlog tot in de jaren 70 van de

en gebouwd is. Opmerkelijk is dat de voorruit en portierframes

vorige eeuw, met een groepje leerlingen gewerkt aan

Senden? En het is vreemd dat een auto ontworpen

afkomst zijn van een Porsche 911! Bij het artikel staan ook een aan-

het ontwerp en bouw van een carrosserie op basis

door de ontwerpafdeling van de universiteit Porsche

tal foto’s van de bouw van de auto. Bij het zien van deze foto’s kom

van een onderstel van bijvoorbeeld een (schade) VW

HLS op de zijkant heeft staan. Een aanknopingspunt

ik tot ontdekking dat de werkplaats mij bekend voorkomt en na

of DKW. De carrosserieën worden meestal gevormd

krijg ik, als ik in het mei nummer van het blad “Auto

vergelijk met de foto’s van de Porsche HLS op de site van Classic

over een houten frame. Voorbeelden hiervan staan

Motor Klassiek” een reportage tegenkom over het

Driver blijkt dat deze in dezelfde werkplaats gebouwd is. Intussen

o.a. op de website http://mhk-automobile.de/MHK/

heb ik op de site van autopuzzles (www.autopuzzles.com/forum)

Galerie.html. Een van de leerlingen (vaak de zoon van

en Automobil Revue nr. 9 /1970 gezien dat ook een andere auto op

de eigenaar van een carrosseriebedrijf) treedt op als

basis van een Porsche 911, de Diba GTC, bij dezelfde Meisterschule

“Bauherr” en financiert het geheel. Een groep van 4 à

gebouwd is. Op de “Techno Classica” in Essen in 2017 staat op de

5 studenten die gezamenlijk de Meisterprüfung doen,

stand van Early911S een derde auto op basis van een Porsche 911

worden bijgestaan door een aantal andere studenten.

Het ontwerp van de auto zou rond 1967 zijn ontstaan bij de

uit 1965, waarvan gezegd wordt dat deze ontwerpstudie ook af-

In principe wordt alleen een carrosserie gebouwd,

Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (meestal afgekort

komstig is van de Universiteit in Aken. Ik had zo mijn twijfels hier-

dus zonder motor en interieur. Vaak wordt de auto

tot RWTH) in Aken. Het doel was een lichte “Rennsport coupe”

over en het zou mij niet verbazen als deze ook bij de Meisterschule

door de “Bauherr” meegenomen en later afgebouwd.

te ontwerpen op basis van een Porsche 911. Volgens het artikel

in Kaiserslautern gebouwd zou zijn. Alle reden om ‘ns contact te

is bij de carrosserieafdeling van de universiteit, uitgaande van

zoeken met de Meisterschule.

PORSCHE HLS

Uit contacten met directeur van de afdeling carros-

de ontwerptekeningen en een miniatuur model, op basis van het
onderstel van een 911, een geheel nieuwe carrosserie gebouwd. Om

seriebouw van de MHK, Thomas Matheis, blijkt

het gewicht zo laag mogelijk te houden zijn delen van de carrosse-

dat Karl Müller van 1967 tot 1972 leiding gaf aan de

rie van aluminium. Het meest opmerkelijkste detail is het dak dat

afdeling carrosseriebouw. In gesprekken met Karl

met de voorruit en deuren in zijn geheel naar voren kan worden

Müller bevestigt deze dat de Porsche HLS bij de MHK

geopend. Volgens het artikel, met een uitgebreide serie foto’s van

gebouwd is. De leerling Hans Leo Senden, de zoon

onder andere de bouw, wordt de auto naar het carrosseriebedrijf

van de eigenaar van een carrosseriebedrijf in Würse-

van Hans Leo Senden (HLS) in het bij Aken gelegen Würselen

len, is de “Bauherr” van het project. Na het ontwerp,

gebracht om gespoten te worden.

een schaalmodel en een 1:1 tekening is de auto in
ca 3 maanden gebouwd. Van de donor Porsche uit
1965 wordt de gehele bovenkant van de carrosserie
In een ander artikel van Classic Driver wordt aange-

verwijderd en een geheel nieuwe bovenbouw gecon-

geven dat de auto niet bij de universiteit gebouwd is,

strueerd met het “Klappdach”. Het onderstel met

maar in het bedrijf van Senden. Daar slijt de auto de

motor, wielophanging wordt niet veranderd. Eén van

volgende 40 jaar en de laatste jaren van z’n leven in

de foto’s toont de nog kale auto voor de werkplaats

de tuin van Senden.

van de MHK in de sneeuw. Het is zeer waarschijnlijk

Nadat Manfred Hering van het restauratiebedrijf Ear-

dat de deuren en het voorruitgedeelte van de donor

ly911S in Wuppertal door Senden gevraagd wordt de

Porsche gebruikt zijn bij de bouw van de Auto Union

auto voor een paar (tien)duizend Euro te restaureren

Sport Coupe. De auto is door Hans Leo Senden mee-

– hetgeen hij afwijst – gelukt het hem de auto te ko-

genomen naar het carrosseriebedrijf van zijn vader

pen. De auto staat in 2015 op de stand van Early911S

en daar afgebouwd. Daar heeft auto de naam Porsche

op de “Techno Classica” in Essen.

HLS gekregen. Hans Leo Senden heeft later met zijn
broer het bedrijf Gebr. Senden GmbH in Würselen

AUTO UNION SPORT COUPE

MEISTERSCHULE FÜR HANDWERKER
De “Meisterschule für Handwerker” in Kaiserslautern (MHK)

heeft vele jaren doorgebracht in de tuin van Senden

als: is het een ontwerp van de universiteit in Aken en

is opgericht in 1874 en een onderwijsinstelling met een breed

tot deze door Manfred Hering gekocht is en nu bij

is de auto wel gebouwd in het bedrijf van Hans Leo

pallet aan beroepsopleidingen. Een van de opleidingsrichtingen

Early911S staat te wachten op restauratie.

Deze auto riep bij mij toch een aantal vragen op zo-

voortgezet tot de opheffing in 2003. De Porsche
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DIBA GTC

is om een kleine serie van deze auto’s

is niet duidelijk. Bij de Meisterschule

is. De auto is gespot in 1998 in de

Met dank aan: Karl Müller, Thomas Matheis

De geschiedenis van de Diba lijkt veel

te bouwen maar dit is niet van de

in Kaiserlautern is deze Porsche niet

buurt van Bern en later in 2013 bij een

(MHK) en Sarah Hering (Early911S)

op die van de Porsche HLS. Werner

grond gekomen omdat Porsche geen

bekend. Mogelijk is dat de auto bij een

Oldtimertreffen in 2013 Bleienbach. De

Dietrich is de kleinzoon van het in 1914

bodemgroepen wilde leveren. Over het

andere Meisterschule gebouwd is. Wel

Porsche verkeert nog in een redelijke

Bronnen:

door oprichter Otto Dietrich gestarte

verdere bestaan van de auto is weinig

is duidelijk dat de ontwerper geïnspi-

en rijdende toestand. Early911S is van

Website Classic Driver : www.classicdriver.

carrosseriebedrijf “Dietrich Carrosserie

bekend. Naspeuringen hebben tot nu

reerd is door een Lamborghini Miura.

plan de auto te gaan restaureren.

com/de/article/autos/diesen-porsche-911-

AG” in Basel. In 1969 begint de 23 ja-

In totaal kost het gehele project onge-

toe niets opgeleverd. De Diba GTC

In 1968 heeft de auto een Zwitsers

rige Werner Dietrich met een zevental

veer 4.500 werkuren. De bodemgroep,

staat nog geregistreerd in Basel maar

kenteken gekregen, waarschijnlijk van

mede studenten aan zijn Meister-

wielophanging en de mechanische

de huidige eigenaar is niet bekend.

het kanton Bern. Er zijn een drietal

De naspeuringen naar de ontstaans-

who-knows-porsche

prüfung. Het wordt het ontwerpen en

en elektrische installatie worden van

Werner Dietrich heeft het bedrijf

Zwitserse kentekens bekend voordat

geschiedenis van de Lolita en de

Automobil Revue nr 9 /1970 en nr 14/1971

bouwen van een karosserie op basis

de donor Porsche overgenomen. Na

van zijn vader overgenomen en later

de auto door Manfred Hering gekocht

levensgeschiedenis van de Diba GTC

http://mhk-automobile.de/MHK/Galerie.

van een 2.0 liter Porsche 911S.Werner

testen en nog diverse wijzigingen gaat

uitgebreid met een garagebedrijf en

gaan nog even door. Er blijkt bij de

html .

Dietrich is (met ondersteuning van

de auto voor de verdere afwerking en

een dealerschap voor Honda. In 2011

MHK nog een auto op een Porsche

http://www.kucarfa.nl/DKW/AutoUnionPro-

zijn vader) de financier van het project,

de montage van het interieur naar

is het carrosserie- en garagebedrijf

bodemgroep gebouwd te zijn maar

to.html

dat in die tijd totaal ongeveer 35.000

het carrosserie bedrijf Dietrich in

opgeheven.

daar is niets over te vinden daar ook

Zwitserse franken heeft gekost. In

Basel waar de auto ook de naam Diba

een tijdspanne van ruim 3 maanden

(Dietrich Basel) krijgt. De auto krijgt

wordt op basis van een 1:5 model van

7 inch magnesium velgen. De lengte

het ontwerp waarmee ook aerodynamische testen worden gedaan, het 1:1

LOLITA

HET VERVOLG

het archieven van de MHK van die tijd
niet meer bestaat. Het speurwerk gaat

Van de derde auto op Porsche onder-

stroef. Vooral de Zwitsers zijn naar

bedraagt 4320, de breedte 1780 en de

stel, de 2.0 Targa Designstudie, met

mijn ervaring tot nu toe niet gewend

hoogte 1130mm. Het Zwitserse auto

de bijnaam Lolita, is de ontstaansge-

mail en brieven te beantwoorden.

ontwerp gemaakt. Bij de MHK wordt

blad Automobil Revue bericht in maart

schiedenis moeilijk te achterhalen. De

Hopelijk wint de aanhouder.

de oorspronkelijke carrosserie van de

1970 voor het eerst uitgebreid over de

donor Porsche Targa is in 1965 door de

donorauto verwijderd en een geheel

auto. In het jaar daarop staat de auto

Porsche dealer in Freiburg verkocht,

nieuwe carrosserie in nog eens drie

op de een stand op de Autosalon van

maar waar en door wie deze auto

maanden door de studenten gebouwd.

Geneve. Het doel van Werner Dietrich

gebouwd is in de periode 1966 -1968,

Hakse Straatsma

mit-klappdach-kennt-nicht-einmal-google
en www.classicdriver.com/en/article/cars/
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DOWNSIZING

Niet alleen bij Porsche maar bij bijna alle andere autofabrikanten
wordt gedaan aan “downsizing”. Meer en meer worden motoren
ontwikkeld met een kleinere cilinderinhoud, mede onder druk
van de wereldwijd steeds zwaardere eisen met betrekking tot de
CO2 uitstoot. Met het toepassen van geavanceerde elektronica,
injectiesystemen, slimme turbo`s en niet te vergeten verbeterde
smeerolie en brandstoffen is op het gebied van de CO2 uitstoot
inmiddels heel veel bereikt maar volgens sommigen nog lang
niet genoeg. De volgende ontwikkeling wordt waarschijnlijk een
hybride 911 gevolgd door een volledig elektrische versie… Wie zal
het zeggen?

Daarbij komt ook nog eens dat de houdbaarheid van
benzine met ethanol beperkt is. Na zo’n 3 maanden
stilstand is er al een aantoonbare achteruitgang van
de kwaliteit. Na de winterstop zal de motor tot na de
eerste tankbeurt vermoedelijk minder goed lopen.
Ethanol in de benzine tast tot slot op termijn onder
meer benzineslangen, membranen in carburateurs,
aluminium delen en pakkingen aan. Dit resulteert in
verhoogde kans op storingen en/of uitval en in het
uiterste geval op brand.

COLUMN
ALBERT
VOS
Soms lijkt het wel of de dagen maanden en jaren
voorbij vliegen. Voordat je het goed en wel in
de gaten hebt, is er al weer een seizoen voorbij
en mogen onze klassieke Porsches weer even
uitrusten na een prachtig clubjaar met ontzettend
veel leuke evenementen. Het afgelopen jaar vond
o.a. de viering van 70 jaar Porsche plaats en niet
te vergeten het 25 jarig jubileum van onze eigen
Klassieke Porsche 911&912 Club Nederland.

55 JAAR PORSCHE 911

ETHANOL

70 jaar ontzettend veel verandert bij Porsche en

ook zijn weerslag op de samenstelling van brandstoffen. Het

zagen wij onze geliefde luchtgekoelde zescilinder

toevoegen van Ethanol aan benzine vermindert weliswaar de

boxermotoren een steeds grotere cilinderinhoud

uitstoot van CO2 maar daartegenover staat dat het brandstof

krijgen. De cilinderinhoud ging van 2.0 liter in 1963

verbruik iets gaat toenemen. In Nederland wordt momenteel 5%

naar 3.8 liter in 1998. Uiteindelijk was het voor

Ethanol aan Euro 95 toegevoegd terwijl onze buurlanden reeds op

Porsche economisch gezien en mede door de steeds

10% zitten. Vanaf 2019 of 2020 zal dat in Nederland ook het geval

strengere emissie eisen niet meer verantwoord om

zijn.

Op het gebied van de techniek is er de afgelopen

de luchtgekoelde motoren verder te ontwikkelen en

Het verplicht verminderen van de CO2 uitstoot bij auto`s heeft

NADELIGE EFFECTEN

ADVIES

zagen we door de jaren heen bij de 996, 997en 991

Ethanol in de benzine niet wenselijk. Allereerst is Ethanol sterk

zonder Ethanol toevoeging. Voor de geplande

de cilinderinhoud stijgen van 3.4 liter naar 4.0 liter.

hygroscopisch: het trekt waterdamp aan. Bij langere stilstand

winterstop de tank volledig vullen met bijvoorbeeld

De nieuwe 992 is nu standaard voorzien van een

zal Ethanol waterdamp opnemen en uiteindelijk verzadigd raken

Shell V Power of BP Ultimate, brandstoffen zonder

turbo en daarmee weer teruggaan naar 3.0 liter.

waardoor er een zogenaamde fasescheiding plaats vind en het

Ethanol toevoeging. Verder zijn er verschillende

Ook de Porsche 718 Boxster beschikt inmiddels over

opgenomen water naar de bodem van de benzinetank zakt.

zogenaamde “Tanksafe” producten verkrijgbaar die

een “kleine” 2.0 liter viercilinder vloeistof gekoelde

Corrosievorming in de benzinetank en in de bij Porsches vaak

verdamping van brandstof en roestvorming in de

boxer motor met maar liefst 300 pk!

laaggeplaatste benzine opvoerpomp zal geleidelijk plaatsvinden.

tank voorkomen.

is men noodgedwongen overgestapt naar vloeistof
gekoelde motoren. Bij de vloeistof gekoelde motoren

Voor onze klassieke luchtgekoelde Porsches is 5% of 10%

Het advies is om waar mogelijk brandstof te tanken
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EVENEMENTENKALENDER 2019
Clubevenementen

13 januari 2019

Heusden

Nader te bepalen

Bergeijk

10 maart 2019

Nader te bepalen

6 en 13 april 2019

Amsterdam

Technische inspectie

april 2019

Mijdrecht

Mille Miglia Tribute

27 april t/m 5 mei 2019

Brescia (I)

7 t/m 9 juni 2019

Zwarte Woud (D)

13 t/m 15 september 2019

Goodwood (UK)

eind september 2019

Nader te bepalen

Nieuwjaarsreceptie

SWAP meeting met 356 Club
Nederland

Jaarvergadering

Technische dag Motor en
versnellingsbak 911

22 april 2019

Nader te bepalen

mei of juni 2019

Nader te bepalen

2 t/m 4 augustus 2019

Jüchen (D)

Nader te bepalen

Nader te bepalen

13 oktober 2019

Nader te bepalen

1 november 2019

Nader te bepalen

Interclassics

10 t/m 13 januari 2019

MECC-Maastricht

Techno Classica

10 en 14 april 2019

Essen (D)

17 t/m 19 mei 2019

Spa (B)

6 t/m 8 september 2019

Circuit Zandvoort

Paasrit

Cars & Coffee
Schwarzwald

Schloss Dyck

WINTERSTOP

Goodwood Revival

Gezien de tijd van het jaar zal het niet lang meer duren dat veel van onze Porsches
aan hun winterslaap gaan beginnen. Wat kun je nu het beste doen om de Porsche
op een verantwoorde wijze de winter te doen doorkomen?

ENKELE PRAKTISCHE TIPS

• Het is nu tijd voor het benodigde onderhoud.
Wacht niet tot het voorjaar want dan is het
over het algemeen erg druk bij de Porsche
specialisten.
• Zorg voor een droge goed geventileerde garage
of stalling.
• Grote poetsbeurt plus gelegenheid om

uitbouwen en regelmatig bijladen.
• “Vochtvreter” in het auto interieur
plaatsen en deze regelmatig controleren en
leegmaken.
• Ramen iets openen en auto afdekken met een
vocht doorlatende doek of hoes.
Voorts elke 4 weken:

eventueel rubbers te behandelen.

• De motor door middel van ‘n ringsleutel 22

temperatuur te laten komen, voordat u de
stalling in rijdt.
• Geen handrem gebruiken bij stalling.
• Brandstoftank vol tanken met ethanol vrij

op de dynamopulley ongeveer ‘n kwartslag
rondraaien.
• Het koppelings- en rempedaal enkele malen
bedienen.
• De auto heen en weer rollen en qua positie

de druk niet vergeten te corrigeren).

Externe evenementen
Capital Cars & Classics
Mille Miglia
SPA Classic

Oldtimer Grand Prix
Historic Grand Prix

Porsche Collectors Day

iets verplaatsen.
NB. Data zijn onder voorbehoud en kunnen nog wijzigen!

brandstof.
• Banden oppompen tot 3 bar (na de winterstop

BNL (herfst)rit

• Accu aansluiten op een druppellader of

onderzijde van de auto te controleren en

remmen om deze componenten ook goed op

Cars & Coffee

Technische dag

eventuele lakschades bij te werken, de

• Auto goed warm rijden en af en toe fors

Rijtraining Dolf Dekking/Patrick Stam

Fijne feestdagen toegewenst
Albert Vos

16 en 17 maart 2019

Amsterdam

13-19 mei 2019

Brescia (I)

9 t/m 11 augustus 2019

Nürburgring (D)

7 april 2019

PCG Heteren
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EEN VERZAMELING VERGAARD NA VERLOOP VAN TIJD

De bewegingen van Uwe Geisel zijn bijna eerbiedig

De raamloze kelderkamer in het Weissach Development Center

omdat hij een constructietekening ontrolt met de

lijkt koud en sober, maar eerste indrukken zijn misleidend.

grootste zorg en voorzichtigheid op het tafelblad

Wanneer Uwe Geisel de grote luikkasten uit elkaar duwt,

voor hem. Hij streelt het vel perkament met zijn

verschijnt een wonderbaarlijk zicht - duizenden opgerolde

hand en pauzeert even voordat hij commentaar

constructietekeningen. Hun ordelijke opstelling doet denken aan

geeft met de hulp van een echte expert; “Deze

honingraten, net als hun geelachtige tint. Andere tekeningen

technische tekening laat een vroeg Carrera-logo

worden bewaard in de ondiepe laden van lichtgrijze metalen

zien dat teruggaat tot 1952”. Het proces wordt

kasten. De nummerreeksen aan de voorkant van deze kasten

herhaald met een ander vel perkament: “Er zijn

beginnen met een aantal bekende cijfers - “924 ...”, “944 ...”, “928

veel interessante details over deze, die in 1948 werd

...” - maar de cijfers aan het einde zijn moeilijker te interpreteren.

geproduceerd voor de Cisitalia. Zie je het stuur?
Het verschijnt weer in de Porsche 356-001 “. Met
Geisel kan de spanning worden opgebouwd terwijl
hij het volgende blad ontrolt; “Deze tekening toont
de delicate carrosserie van de 356. Het werd in 1950
op een tekentafel getekend”. Al deze tekeningen zijn
originelen die de decennia intact hebben bewaard.

Schriftzug
Een fractie van het archiefmateriaal

Meer dan 100.000 historische tekeningen worden hier opgeslagen
en Geisel’s liefde voor hen is duidelijk. Ongeveer een miljoen
diafragma-kaarten komen ook onder zijn hoede. Ze zijn stevig
in elkaar gezet in laden en bevatten gegevens over Porsche-

EEN VERZAMELING
VERGAARD NA
VERLOOP VAN TIJD

ontwerpen uit het verre verleden. Recent werd een apparaat in
een zwarte koolstofafwerking verworven om deze kaarten te
reproduceren. De in het VK gevestigde leverancier van dit apparaat
is het enige bedrijf ter wereld dat kaartlezers produceert met de
vereiste specifieke functies.

Het Porsche-archief is gevestigd in Zuffenhausen - maar dat is niet het
hele verhaal. Er zijn ook duizenden ontwerptekeningen ondergebracht
in een kelderkamer in het Weissach Development Center. Al met al
bevat deze 70-jarige collectie meer dan 100.000 vellen.

Ontwerptekeningen Cisitalia-stuurwiel

Uwe Geisel
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PORSCHE Gulf 917

Publishers Edition Two-volume set

Aandrijving Porsche 959

Het grote en internationaal vermaarde PorscheDe Porsche 917 is een van de meest

archief is veilig ondergebracht in het nieuwe

succesvolle en iconische racewagens aller

Porsche-museum. Maar de meeste bouwtekeningen

chassis-voor-chassis

fans van klassieke Porsche-voertuigen worden

en

race

voor

autosportgeschiedenis te

race

studeren op de middelbare
school en werkte in het VW-

door het John Wyer / Gulf-team. Het boek

Meer dan 100.000 historische tekeningen worden

Audi dealerbedrijf van zijn

bevat de voorgeschiedenis die resulteert in

opgeslagen in Weissach. Volgens Uwe Geisel:

vader. Sinds hij de film Le

de 917 en de samenwerking tussen Porsche,

“We werken sinds 2002 aan het digitaliseren van

Mans van Steve McQueen al

Gulf en JW Automotive Engineering. De

onze holdings om te zorgen dat alles overleeft”.
Het leidende principe is om zoveel mogelijk te

de bereidheid van zijn collega’s om hem te helpen. Ze omvatten

verzamelen zodat er niets verloren gaat. De enige

bijvoorbeeld toekomstige gepensioneerden, die een laatste soort

items die Geisel zou kunnen overwegen om af

door de wrakstukken en de jetsam van hun beroepsleven hebben

te wijzen, zijn computerafdrukken van recente

voordat ze vertrekken. Voor al deze gevallen is afdeling EVS3

digitale ontwerpen. En zelfs die zullen eerst worden

en het archief van digitale en analoge tekeningen slechts een

geïnspecteerd en gesorteerd. “Er verschijnt nog

telefoontje verwijderd.

steeds nieuw materiaal”, zegt de expert. Recente
aankomsten omvatten verschillende certificaten,

Henk Schotanus

onderscheidingen en fotolijsten. Zijn collega’s

Redacteur Porsche 356 Club Nederland

Development Center, en zijn hoop is gebaseerd op

van Seattle. Hij begon

geschiedenis van de Porsche 917s, gereden

hier net zo graag ontvangen als in Zuffenhausen.

nog steeds op de loer liggen in de kasten van het

twintig jaar in de omgeving

van auteur Jay Gillotti geeft de gedetailleerde

Zuffenhausen”, benadrukt Geisel. Verzoeken van

ervan overtuigd dat andere schatten van dit soort

Jay Gillotti, woont al

McQueen-film Le Mans. Dit epos van de hand

werken nauw samen met onze collega’s in

en vroegen de expert naar zijn mening. Geisel is

€ 345,00

Auteur(s)

tijden, mede dankzij zijn hoofdrol in de Steve

van het bedrijf zijn te vinden in Weissach. “We

erkenden meteen de waarde van de certificaten

Prijs

op jonge leeftijd zag, is hij

Gulf Porsches 917 speelde de hoofdrol in

een fervent fan geweest van

Porsche’s machtsvertoon in 1970 en 1971

World Sportscar Championship titelstrijd,

Porsche en de 917.
Oplage

door maar liefst 11 van de 17 kampioenschap
races te winnen.
Geschreven

met

Publisher’s Edition: 200
gesigneerde en genummerde
exemplaren

assistentie

van

JWAE

Taal

Engles

hoofdingenieur John Horsman, omvat het

Binding

Gebonden met stofomslag in

originele

Pagina’s

boek onder andere unieke scans van zijn
wedstrijdgegevensbladen.

Het

boek bevat ook een groot aantal zelden
gepubliceerde foto’s, waarvan vele afkomstig

zijn uit het Porsche archief. Van elke auto

wordt ook zeer gedetailleerd de post-Gulf
geschiedenis beschreven.

houder
VOL 1: 496, VOL 2: 152

Afmetingen 230 x 280 x 65 mm
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FEHAC NIEUWS

oldtimersbezitters moeten weten wat zij kunnen bijdragen aan

een speciale oldtimerbenzine. In deze benzine ontbreekt het giftige

verbetering van de luchtkwaliteit in steden en op het platteland.

benzeen en tolueen. Ethanol zit er ook niet in en deze benzine blijft

Daarbij komt nog dat de motoren van klassieke voertuigen nog

lang stabiel waardoor die ideaal is om de winterstop schadevrij door

meer ethanol in benzine slecht verdragen en schade kunnen

te komen. Het wordt binnenkort geleverd in 20-liter cans via een

oplopen. Hoog tijd dus om eens op een rijtje te zetten wat er nu al

dealernetwerk in heel Nederland. Peter van Gelder vertelt over deze

aan nieuwe en schonere vervangende brandstoffen op de markt is.

speciale oldtimerbenzine in het filmpje.

Premiumbenzine tanken is nu al het advies

Triboron levert mengsmering voor tweetakt in een verhouding
1:100, dus de helft van de gebruikelijke 1:50. Dit zorgt voor

organisaties, niet door particulieren.
• Het gaat om restauratieprojecten van mobiel
erfgoed: treinen, schepen, vliegtuigen en
wegvoertuigen.
• -De begroting van het project moet minimaal €
25.000 bedragen.
• De regeling kan hiervan maximaal 50%
subsidiëren.

Een oude verbrandingsmotor loopt beter op brandstof zonder

belangrijk minder stank en walm; er zijn nu al brommerclubs die

ethanol. Nadeel van ethanol in benzine is dat het vocht aantrekt

bij toerritten alleen Triboron toevoegen in de tweetakt brandstof.

restauratie eerst een haalbaarheidsonderzoek te

(gevolg: roestende tanks) en kan zorgen voor gomvorming in

Triboron wordt geleverd in flessen van 500 ml. Sjoerd van der Zee

doen.

leidingen en carburateurs en dat het rubber slangen aantast. Advies

van Future To Green vertelt over Triboron in het filmpje.

is dus: tank een benzine waar geen ethanol in zit en dat zijn op dit

De prijzen: Shell GTL aan de pomp kost ongeveer € 0,10 meer dan

moment Shell V-power, BP Ultimate en Competition 102. Deze

V-power diesel, een liter Ecomaxx oldtimerbenzine het dubbele van

benzines hebben ook een hoger octaangetal dan de gebruikelijke

een liter E95 en Triboron kost bijna € 30 per fles(0,5 liter).

RON95 in Euro 95. V-power en Ultimate hebben een octaangetal
van 98, Competition 102 heeft -zoals de naam al zegt- een
octaangetal van 102. Deze speciale benzinesoorten zijn nu alle drie
aan de pomp verkrijgbaar.

BAANBREKENDE
INNOVATIEVE,
TOEKOMSTBESTENDIGE
BRANDSTOFFEN NU AL
BESCHIKBAAR
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• Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de

• De objecten moeten zijn opgenomen in het
Nationaal Register Mobiel Erfgoed [NRME].
• Het gerestaureerde object mag niet binnen 5 jaar
verkocht aan het buitenland
• Bij de restauratie moet verduurzaming

NIEUWE SUBSIDIEREGELING VOOR
RESTAURATIE VAN MOBIEL ERFGOED

Minder giftige stoffen en vooral minder walm
en stank

nadrukkelijk worden bekeken/meegenomen.
• De restauratie moet ook bijdragen aan het
uitwisselen en overdragen van kennis en ervaring
naar jongeren.
• Bij het plan moet ook worden aangegeven hoe
dit object na restauratie voor het brede publiek

Het grote publiek waardeert oldtimers om hun charme, om hun

toegankelijk wordt.

uiterlijk en het roept herinneringen op aan de tijden waar deze

• Uiteindelijk beoordeelt en beslist het

auto’s, motoren en bedrijfswagens eigendom waren van vorige

Mondriaanfonds over toekenning.

generaties. Maar vaak hoor je direct daarna: “alleen ze moesten

De regeling is vorige week opengesteld, dus vanaf nu

niet zo stinken”. Daar is nu een oplossing voor: veel minder walm

kunt u aanvragen indienen. Hier kunt u de precieze

en stank en bovendien nog schoner ook. Drie nieuwe alternatieve

voorwaarden van de regeling nalezen. Voor meer

brandstoffen zorgen ervoor dat er én minder giftige uitstoot is

info: Ben Boortman wce@fehac.nl

én klassieke voertuigen veel minder geur en rook verspreiden.

De FEHAC en Mobiele Collectie Nederland zijn erg

Op de door de FEHAC georganiseerde benzineavond vertelden

blij met deze regeling en hopen dat er veel mooie

FEHAC-bestuurslid Duurzaamheid Doede Bakker en de aanbieders

voertuigen worden gerestaureerd

van deze nieuwe innovatieve brandstoffen voor oldtimers over
de alternatieven voor diesel, benzine en tweetakt. Deze drie
alternatieven zijn wel veel schoner, maar leveren geen reductie op
van de CO2 uitstoot. CO2 is ook niet giftig, er komt alleen teveel van
in de lucht terecht door kolencentrales, scheepvaart en wegverkeer.
Het aandeel oldtimer-km’s in het wegverkeer is maar 0,2 % van het
totaal aantal gereden kilometers.

Alternatieven voor diesel, benzine en tweetakt

FEHAC Commissie Duurzaamheid
neemt vervuiling door oldtimers
serieus

Dieselmotoren

Vanuit de Mobiele Collectie Nederland MCN wordt al jaren gepleit
voor meer financiële steun aan restauraties van mobiel erfgoed
en nu hebben deze inspanningen een heel concreet resultaat
opgeleverd. Met subsidie van het ministerie van OCW is er sinds

Shell brengt met GTL (Gas to Liquid) een uit aardgas gewonnen

kort een nieuwe regeling voor de restauratie van mobiel erfgoed.

synthetische brandstof op de markt die nu al een direct toepasbaar

De uitvoering van de regeling is in handen van het Mondriaanfonds.

alternatief voor diesel is. Deze dieselvervanger kan ook zo toegepast
worden in oude dieselmotoren. Groot voordeel is dat het geurloos
is en veel schoner verbrandt: stinkende diesels behoren hiermee tot
het verleden. GTL is aan de pomp verkrijgbaar bij een aantal grote

Schonere brandstof kunnen tanken in oldtimers

tankstations in heel Nederland. Ewald Breunesse van Shell vertelt

en luchtkwaliteit zijn bij de FEHAC Commissie

over GTL in het filmpje.

Duurzaamheid belangrijk thema’s. Ook

Ecomaxx, een van de businesspartners van de FEHAC, komt met

Hoofdlijnen restauratie regeling
Mondriaanfonds
• De aanvraag voor deze regeling moet worden gedaan bij het
Mondriaan fonds.
• De subsidie kan worden aangevraagd door Nederlandse

HISTORISCHE
INFRASTRUCTUUR BIJ RCE OP
12 DECEMBER 2018
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Een historische atlas van het mobiele erfgoed
Op woensdagmiddag 12 december a.s. vindt bij de bij de

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed RCE in Amersfoort een
bijeenkomst over het mobiel erfgoed plaats. Dit keer is het
onderwerp de digitale atlas van de historische infrastructuur en van
het mobiel erfgoed. Vanaf 13.30 uur komen er tal van sprekers aan
het woord die het gaan hebben over de historische infrastructuur,
oude kanalen, vervlogen vliegvelden en verdwenen spoorlijnen. Dit
alles heeft duidelijke sporen in het landschap achtergelaten. De
digitale atlas van de historische infrastructuur maakt inzichtelijk
langs welke wegen vroeger het vervoer van mensen en goederen
plaatsvond.

FEHAC spreekt over historische omgeving
voor het mobiel erfgoed

Ons FEHAC-bestuurslid voor mobiel erfgoed en tevens voorzitter
van de Mobiele Collectie Nederland MCN, Ben Boortman, zal
daar speken over het belang van de historische omgeving voor
het mobiel erfgoed. Max Popma, adviseur stichting MCN, nam de
proef op som en onderzocht als voorbeeld de mogelijkheden om
knooppunt Leeuwarden op de historische kaart te zetten. Victor
Lansink en Michiel ten Broek publiceerden ‘Atlas van verdwenen
spoorlijnen in Nederland’ en brengen het historische railnetwerk
van Nederland in kaart.

De FEHAC (Federatie Historische Automobielen Motorfietsclubs) stelt zich vanaf haar
oprichting (1976) ten doel de belangen te
behartigen van de eigenaren en houders van
historische voertuigen. Het gaat als regel om
voertuigen van 25 jaar en ouder. De FEHAC telt
ruim 200 leden, Nederlandse verenigingen en
stichtingen die samen circa 70.000 personen
vertegenwoordigen. Al deze mensen spannen
er zich er voor in om de historische voertuigen
die zij bezitten zijn in stand te houden, met
inzet van kennis, kunde en tijd, en volledig
uit eigen middelen. Zo zorgen zij er voor,
ondersteund door een hele bedrijfstak, dat er
in Nederland een rijke en gevarieerde collectie
historische voertuigen behouden blijft; niet
alleen personenauto’s, maar ook bromfietsen,
motorfietsen, autobussen, bedrijfsvoertuigen,
legervoertuigen, aanhangwagens en tractoren.
In haar ruim 35-jarige bestaan is de FEHAC
uitgegroeid tot dé gesprekspartner van de
overheid op het gebied van regelgeving voor
klassiekers. De FEHAC is aangesloten bij de
FIVA (Féderation Internationale des Véhicules
Anciens) en vertegenwoordigt de sector
wegvoertuigen in de stichting Mobiele Collectie
Nederland.

Deelname opgeven bij RCE

Iedereen die belangstelling heeft voor historische infrastructuur
kan op deze middag aanwezig zijn. Toegang is gratis, maar u dient
zich wel tevoren aan te melden als deelnemer op de website van
de RCE. Een alternatief kan zijn, om met een leverancier in de
buurt afspraken te maken dat hij BTL c.q. GTL aan particulieren
gaat leveren. Mogelijk kan de gemeente hierbij een rol vervullen
wanneer het eigen wagenpark of het wagenpark van het OV
omschakelt naar BTL c.q. GTL.

TE KOOP AANGEBODEN

PORSCHE 911 2,4 T TARGA
Bouwjaar 1973, nieuw afgeleverd in Zweden.
Op Nederlands kenteken sinds augustus 1994.
Sedert november 2001 mijn eigendom.

Rondom getint glas en extra getinte band in de
voorruit
Geheel opnieuw gespoten en veel vernieuwd.

Nieuwe leden

Chassisnummer 9113510899

Motor, onderstel en, remmen gereviseerd.

Motornummer 6531788

Alle rekeningen vanaf 2001 zijn aanwezig.

Versnellingsbaknummer 335684

Taxatierapport Albert Vos van 2016 € 95.000,00

Kleurcode 6210 Hellgelb

ter inzage.

Sportstoelen met hoofdsteunen Nurnburgring 900R

Prijs € 85.000,00

LM Velgen ATS

lidnummer 473

838.18

MAURICE HENSGENS

MAURICE.HENSGENS@TELENET.BE

839.18

REMON VERAART 		

RVERAART@GMAIL.COM

6J X 15 met 195/65/R banden

Jan Blok

840.18

EDWIN SMEETS 		

INFO@OLDTIMEROLIE.BE

Voorzien van S en Comfort pakket

email jwf.blok@telfort.nl

Porsche radio/cassette

telefoon 06-10379813

EEN FOTO IS
VOLDOENDE
Om te begrijpen wat klassiekerliefde is.
Om te zien hoe die klassieker was. Om hem
in oorspronkelijke staat te restaureren.
Een schoonheid.

Zowel
• reparatie
• restauratie
• nieuw en klassiek
• porsche specialist
• apk-keuringen
• revisie
• bemiddeling

meer dan alleen drukwerk

o n t w e r p - w e b s i t e ’s - p ro m o t i e d r u k w e r k - h u i s s t i j l e n - d i g i t a l e p r i n t e n
Drukkerij A-twee BV
Coenecoop 326
2743 pm Waddinxveen

w w w. d r u k k e r i j - A 2 . n l

k w a l i t e i t s z o r g

t r a i n i n g

certificeringsbegeleiding

trAining en
opleiding

.

s

m a n a g e m e n t

mAnAgementondersteuning

,

Kwaliteit, veiligheid, arbo en milieu

Middelbare Veiligheidskunde

Tevredenheidsonderzoek

ISO/VCA/BRL/CE/HACCP etc.

Hogere Veiligheidskunde

Ongevallenonderzoek

Voedselveiligheid

CE-markering en VCA Opleiding

Vergunningenbeheer

Procesborging

Interne auditting

Beleidsontwikkeling

Energie Prestatie Advies (EPA)

Voedselveiligheid

Cultuur en gedrag

MVO en prestatieladder

Arbo en milieu coördinator

Procesoptimalisatie

CO2 footprint

Energielabels EPA

Risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Medische productveiligheid

t (0182) 61 11 76
info@drukkerij-A2.nl
Almelo

AmsterdAm

den bosch

rotterdAm zeist w w w.k Aderbv.nl

Rademakerstraat 11
7881JX Emmer-Compascuum
Nederland
(T) 0031 (0)591 35 22 12
(F) 0031 (0)591 35 25 30
martin@martinwillems.nl
www.martinwillems.nl

Op de waardestijging van
uw Porsche heeft u geen
grip, dat geldt niet voor de

Klassieker autosportstoelen

Speciaal Porsche!

verzekeringspremie.

•

handleiding inbouw online

LeMans

•

DEKRA-keur

Rally ST

Verzeker u van scherpe
Nieuw design
‘60-’70 styling.
Speciaal voor
de klassieke

premies en uitstekende
voorwaarden en ontvang

Porsche

Rallystoel met
goede zijsteun.
Voor 4, 5 en 6
punts gordel
systeem

bij een all risks verzekering
een jas van Dogleg Mechanics
t.w.v. e 179,00.

BF Torino® heeft de zeer fraai ogende LeMans en Rally ST design
stoelenlijn ontwikkeld. Ontwerpen die uitermate geschikt zijn voor
inbouw in klassieke en semi-klassieke Porsche sportwagens.
BF Torino® biedt acht basistypen comfortabele en fraai ogende hand
gemaakte autosportstoelen van zeer hoge kwaliteit. Geschikt voor
inbouw in de auto’s van de gangbare Europeese automerken.

Martin Willems is exclusief distributeur van BF Torino® klassiekerautosportstoelen voor Nederland, ‘made in Italy’ sedert 1968.
Gespecialiseerd in Fiat, Lancia en Abarth is Martin Willems
in de Benelux de grootste klassieker-onderdelen-leverancier
voor deze drie merken. Een begrip als het gaat om klassieke-,
semi-klassieke auto’s en verscheidenheid aan onderdelen.

Bezoek onze nieuwe site voor uitgebreide informatie!
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur
en van 13.00 tot 17.00 uur. Zaterdag op afspraak.

MW-BF-Porsche Willems-M3-10-02-2016.indd 1

www.bf-torino.nl
11-02-16 10:31

Passie voor auto’s?

Keep it original.
Keep it original.
De klassieke 911 & 912.

Word lid van de KNAC en ontvang 8 x per jaar ‘De Auto’.
Autoliefhebber? Word dan nu lid van de Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club
met of zonder pechhulppakket en ontvang altijd 8 x per jaar ons clubmagazine ‘De Auto’.
Met 116 pagina’s vol autonieuws en reportages over bijzondere (klassieke) auto’s.

kan er nu beter zorgen voor uw klassieke 911 of 912 dan de Porsche ofﬁciële dealer? Als
DeWie
klassieke
911 & 912.
geen ander hebben wij de kennis in huis om uw Porsche perfect te onderhouden. Door gebruik
Wie kan er nu beter zorgen voor uw klassieke 911 of 912 dan de Porsche ofﬁciële dealer? Als
van originele onderdelen en een uitstekend advies bent u altijd zeker van kwaliteit. Want wat
geen ander hebben wij de kennis in huis om uw Porsche perfect te onderhouden. Door gebruik
origineel is, moet origineel blijven. Voor een persoonlijke prijsopgave kunt u contact opnemen
van originele onderdelen en een uitstekend advies bent u altijd zeker van kwaliteit. Want wat
met de Porsche dealer van uw keuze. Kijk voor meer informatie op www.porsche.nl/classic
origineel is, moet origineel blijven. Voor een persoonlijke prijsopgave kunt u contact opnemen
met de Porsche dealer van uw keuze. Kijk voor meer informatie op www.porsche.nl/classic

Vanaf € 46,= per jaar
Ons clubmagazine is exclusief voor leden en niet los of via een abonnement verkrijgbaar.
Ga dus snel naar www.knac.nl en ontdek welk lidmaatschap het beste bij u past.

Porsche Centrum Amsterdam Sijsjesbergweg 50, 1105 AL Amsterdam. Telefoon 020 4 911 911.
Porsche Centrum Eindhoven De Scheper 305, 5688 HP Oirschot. Telefoon 088 8 911 911.
Porsche Centrum Gelderland Ressenerbroek 2, 6666 MR Heteren. Telefoon 026 356 0 911.
Porsche Centrum Amsterdam Sijsjesbergweg 50, 1105 AL Amsterdam. Telefoon 020 4 911 911.
Porsche Centrum Groningen Bornholmstraat 25, 9723 AW Groningen. Telefoon 050 8 537 911.
Porsche Centrum Eindhoven De Scheper 305, 5688 HP Oirschot. Telefoon 088 8 911 911.
Porsche Centrum Leusden Zuiderinslag 8, 3833 BP Leusden. Telefoon 033 4 949 911.
Porsche Centrum Gelderland Ressenerbroek 2, 6666 MR Heteren. Telefoon 026 356 0 911.
Porsche Centrum Maastricht Afrikalaan 37, 6199 AH Maastricht - Airport. Telefoon 043 8 000 911.
Porsche Centrum Groningen Bornholmstraat 25, 9723 AW Groningen. Telefoon 050 8 537 911.
Porsche Centrum Rotterdam Landaulettestraat 9, 3063 NR Rotterdam. Telefoon 088 911 9 911.
Porsche Centrum Leusden Zuiderinslag 8, 3833 BP Leusden. Telefoon 033 4 949 911.
Porsche Centrum Twente Vonderweg 33, 7468 DC Enter. Telefoon 054 7 384 911.
Porsche Centrum Maastricht Afrikalaan 37, 6199 AH Maastricht - Airport. Telefoon 043 8 000 911.
Porsche Centrum Rotterdam Landaulettestraat 9, 3063 NR Rotterdam. Telefoon 088 911 9 911.
Porsche Centrum Twente Vonderweg 33, 7468 DC Enter. Telefoon 054 7 384 911.
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The car nobody needs,
Thebut
careverybody
nobody needs,
wants.
butFerdinand
everybody
Porsche wants.
Ferdinand Porsche

Porsche Centrum Gelderland Ressenerbroek 2, 6666 MR Heteren. porschecentrumgelderland.nl. Telefoon 026 356 0 911.
Porsche Classic Center Gelderland Ressenerbroek 2, 6666 MR Heteren. porscheclassiccentergelderland.nl. Telefoon 026 356 0 901.
Porsche Centrum Gelderland Ressenerbroek 2, 6666 MR Heteren. porschecentrumgelderland.nl. Telefoon 026 356 0 911.
Porsche Classic Center Gelderland Ressenerbroek 2, 6666 MR Heteren. porscheclassiccentergelderland.nl. Telefoon 026 356 0 901.
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