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Het ultieme clubhuis.

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 Groningen Bornholmstraat 25, 9723 AW Groningen. Telefoon 050 8 537 911. 

Porsche Centrum Leusden Zuiderinslag 8, 3833 BP Leusden. Telefoon 033 4 949 911. 
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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isteren stond ik ineens oog in oog met nog 

zo’n klassiek icoon waar ik blij van word, 

maar dan van een hele andere categorie. Een 

originele Faema E61 espresso machine uit 1965. 

Beide iconen genieten een rijke historie, staan bekend 

om hun vooruitstrevende ontwikkeling en zijn al 

decennia lang voer voor liefhebbers. Porsche was 

heel vooruitstrevend met hun 911 met 6 cilinder 

boxer motor in 1964. Faema was dat ook met hun 

ontwerp van de befaamde E61 espresso zetgroep. 

Bij een espresso apparaat zijn een aantal zaken 

van belang: juiste druk waarmee het water door de 

koffie wordt geperst, temperatuur van het water en 

de stabiliteit daarvan. Juist dat laatste werd door 

de E61 zetgroep een stuk beter. Door constant heet 

water door de zetgroep te pompen, werd het water 

op temperatuur gehouden, zodat het water om 

koffie mee te zetten niet kon afkoelen. Zelfs vandaag 

de dag is deze zetgroep nog steeds in gebruik bij 

menig espressoapparaat. Zowel voor commercieel 

gebruik, als machines voor thuis gebruik in de hogere 

prijsklasse. Gisteren heb ik tijdens de Cars & Coffee 

bij Tachyon Motorsport barista kunnen spelen op 

deze legendarische machine om vervolgens in mijn 

eigen icoon weer glimlachend naar huis te rijden. 

Dit was ook weer een van de eerste keren dat 

de burgundy 911 buiten kwam dit jaar. Zoals 

SOMS KOMEN OP DE MEEST ONVERWACHTE PLEKKEN INTERESSES 
BIJ ELKAAR. ZO OOK TIJDENS DE CARS & COFFEE MEETING 
AFGELOPEN WEEKEND. NU ZAL HET GEEN VERRASSING ZIJN DAT IK 
VAN OUDE PORSCHES HOUD. ICONEN IN DE AUTOMOTIVE HISTORIE, 
SIMPELE MAAR SCHITTERENDE LIJNEN, EMOTIE. 

al eerder gemeld heb ik in het winter seizoen de complete 

achterwielophanging voorzien van nieuwe rubberen bussen. Dat 

was hard nodig, bleek toen het spul los lag. Dit was allemaal 

klaar voor de Paasrit, maar tijdens deze rit liep de 911 niet echt 

lekker. Later bleek dat er valse lucht werd aangezogen bij het 

inlaatspruitstuk.  Na het vervangen van wat pakkingen, even goed 

de kleppen te hebben gesteld en het goed laten afstellen van de 

carburateurs, rijdt hij weer zoals het hoort. Dus nu weer lekker 

genieten van het sublieme geluid van de boxer motor achter je rug.

Qua club zijn we momenteel met name bezig met de aankomende 

evenementen. De Mille Miglia Tribute trip is zojuist achter de rug, 

wat een groot succes was. Over een week gaan we naar het Zwarte 

Woud met 21 leden, in september staat de Goodwood Revival 

meeting op de kalender. Verder zijn er nog een aantal andere gewel-

dige trips en ritten waar we binnenkort meer over kunnen vertellen. 

Naast de aankomende evenementen zijn we als bestuur ook 

bezig met de voorbereidingen voor het notarieel laten aanpassen 

van de verenigingsstatuten. Dit in verband met de voorgestelde 

leeftijdsverruiming van de auto’s en tegelijkertijd een noodzakelijke 

opfrissing om met de tijd mee te gaan. Hiervoor zullen we 2e helft 

dit jaar een 2e Algemene Ledenvergadering inplannen. We houden 

jullie op de hoogte.

In het vorige clubblad hebben we gevraagd naar ideeën voor 

producten om gezamenlijk in te kopen.  Leuk om te zien dat we een 

aantal reacties hebben ontvangen met zeer bruikbare suggesties. 

Zo gaan we bekijken of we de “Ultimate Strut” van Seine Systems 

kunnen gaan kopen als group buy.  Deze dient ervoor om de zware 

kofferklep omhoog te houden, zodat je deze niet op je hoofd kunt 

krijgen. Mooi, zeer licht en zonder boren te monteren. Ik heb deze 

fiberglas stok al jaren in mijn Porsche en hij functioneert prima. Als 

we weten wat de kosten zijn, zullen we de details rondmailen.

Voor nu, een fijne zomer gewenst en vergeet niet regelmatig de 

Porsche eens even goed uit te laten!

Hessel Roukema

Voorzitter

VAN DE VOORZITTER
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DIT JAAR STOND TWEEDE PINKSTERDAG VOOR UW REDACTEUR 
IN HET TEKEN VAN HET SAMENSTELLEN VAN HET TWEEDE 
CLUBMAGAZINE VAN 2019. DE CARS & COFFEE BIJEENKOMST 
EERGISTEREN BIJ TACHYON MOTORSPORT IN SOEST KON NOG NET 
OP DE VALREEP IN DEZE UITGAVE MEE.   

anavond laat gaat de ZIP file met alle tekst- en fotobestanden 

naar de vormgever – drukker die vervolgens het stokje 

overneemt. Dankzij de door een aantal leden aangeleverde 

hoogwaardige kopij, is het weer gelukt om een goed gevuld 

clubmagazine samen te stellen. 

Wat kunt u deze keer zoal verwachten? Clublid Joris Schweitzer 

vervaardigde het tweede deel van zijn meesterlijke “Resto-strip”

rondom de revisie van Solex 40 PII-4 carburateurs van de 

Porsche 912. Deze keer betreft het de afstelling, oftewel in correct 

Duits de “Schwimmergehäusekraftstoffniveauprüfung und 

Einspritzmengeeinstellung“. NB. Ook voor Porsche 911 rijders 

gelijk de vorige keer een zeer interessant en leerzaam stuk!

Hakse Straatsma dook afgelopen maanden in de geschiedenis 

van de HKZ ontstekingsunits (in Duits de “Hochspannungs-

Kondensatorzündung”) waarmee onze auto’s zijn uitgerust. 

Zoals we inmiddels van Hakse gewend (of liever gezegd verwend) 

zijn, opnieuw een bijzonder uitgebreid en lezenswaardig artikel, 

verlevendigd met de nodige foto’s. Albert Vos liet me begin juni 

weten dat het vervolg over de in aanbouw zijnde Porsche 911R 

Replica later dit jaar zal verschijnen.

Clublid Arnold Hoogenhout acteert met zijn auto’s in de rubriek 

“Even voorstellen”. Verder schreef clublid René Boers een mooi 

verslag van zijn ervaringen gedurende de Mille 

Miglia Tribute eind april – begin mei jl. Naast heel 

veel andere indrukken weet hij nu uit ervaring dat 

een Porsche 911 motor verdraaid slecht op diesel 

loopt… De foto’s bij dat artikel werden door diverse 

deelnemende clubleden ingezonden. 

Uw redacteur produceerde ‘n artikel en foto’s 

naar aanleiding van de op 22 april jl. verreden 

Paas- annex Tulpenrit door een deel van Flevoland 

en de Noordoostpolder. Wát een kleurenpracht! 

Twee weken eerder bracht ik op zondag 7 april ‘n 

flitsbezoek aan de jaarlijkse International Porsche 

Collectors Day, georganiseerd bij het Porsche 

Classic Centre Gelderland in Heteren. En de dag 

daarvoor op zaterdag 6 april jl. was ik te gast bij Jan 

de Haan Techniek die uitleg gaf over de Porsche 911 

motoren en versnellingsbakken. Indrukwekkend 

vakmanschap! Datzelfde kan worden gezegd van 

Peter Broerse en Albert Vos, onder wiens leiding op 

30 maart jl. een technische inspectie plaatsvond in 

het kader van de Mille Miglia Tribute en Goodwood 

Revival met als doel de deelnemende auto’s zo 

goed mogelijk aan de start te laten verschijnen. 

Verder nam ik van Porsche Nederland ‘n artikel 

over, aangaande de bijzondere 50 jaar Porsche 917 

tentoonstelling die van 14 mei tot 15 september 

wordt gehouden in het Porsche Museum. Eerder 

schreef ik hier ook al over en wellicht brengen we 

tijdens of na de Zwarte Woud rit komend weekend 

een bezoek aan deze tentoonstelling. Maar daarover 

meer in de volgende editie van uw clubmagazine.

Tot slot zijn daar de update van de 

evenementenkalender, de boekbespreking, de 

nieuwe leden en het FEHAC nieuws. Veel leesplezier 

en een mooie Porsche zomer toegewenst!

Marc Bezem

redacteur – webmaster

V

VAN DE REDACTEUR/WEBMASTER
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A fgelopen periode hebben we met 17 equipes een 

fantastische rit in Italië gereden, waarover meer elders in 

dit clubmagazine. Clublid René (alias Bendie) heeft een prachtig 

verslag geschreven, verlevendigd met sfeervolle foto’s van diverse 

clubleden. 

Bij het schrijven van dit stuk staat de Cars & Coffee bij clublid 

Donald Bramer voor de deur, het (foto)verslag daarvan is op de 

valreep meegenomen in deze editie. Half juni staat Schwarzwald 

weekend in een Wellness hotel op stapel, georganiseerd door 

clublid André Verboom. In dit hotel hebben we op de terugreis 

vanuit onze Zwitserland-Italië rit overnacht. Verslag van deze tocht 

in de herfsteditie van het clubmagazine.

Later dit jaar hebben we nog de Classic Days bij Schloss Dyck, het 

befaamde Goodwood Revival, de Herfstrit en tot slot een technische 

dag bij carburateur revisiebedrijf BCCP in Gramsbergen. De 

Herfstrit wordt zoals het er nu naar uitziet een gecombineerde rit, 

samen met de Nederlandse Porsche 356 Club en de Porsche Classic 

Club Belgium. 

Voor de liefhebbers zijn we daarnaast nog bezig om een zeer 

leerzame rijvaardigheidstraining in elkaar te draaien, afgestemd op 

onze klassieke Porsches. Dit zal georganiseerd worden door Dolf 

Dekking, bekend van de buitenlandreizen met Autovisie. Ook heeft 

Dolf de “Into the Frame” routes voor Porsche in elkaar gezet. 

Over de “Porsche Advanced Driver Training Classic” schrijft Dolf 

Dekking het volgende: “Een klassieke Porsche biedt een bijzondere 

dimensie van rijplezier. Dit ontdek je tijdens Porsche Advanced 

Driver training Classic. Samen met je instructeur leer 

je actief alles uit je Classic te halen, uiteraard met 

respect voor en behoud van ons cultureel erfgoed”. 

We gaan hiervoor een dag sturen in Luxemburg 

onder begeleiding van een aantal instructeurs. De 

uitnodiging volgt!

Al met al weer een leuke programmering. Mochten 

er tochten zijn die je graag zou willen zien, rijden of 

willen organiseren, dan horen we heel graag van je. 

Een fijne zomer gewenst.

Hartelijke groet,

Patrick & Dennis

TERWIJL WE ONS ALS EVENEMENTENCOMMISSIE NOG VERHEUGEN 
OP DE LAATSTE ACTIVITEITEN VAN 2019, ZIJN WE OOK AL WEER BE-
ZIG MET DE OPZET VOOR 2020. OOK VOLGEND SEIZOEN LIJKT ER 
WEER EEN MOOI PROGRAMMA AAN TE KOMEN MET VERSCHILLENDE 
BUITENLANDRITTEN EN ENKELE MOOIE RITTEN IN NEDERLAND ZO-
ALS BIJVOORBEELD DE TRADITIONELE PAASRIT. 

VAN DE EVENEMENTENCOMISSIE8

VOOR DE LIEFHEBBERS ZIJN WE            

DAARNAAST NOG BEZIG OM EEN ZEER 

LEERZAME RIJVAARDIGHEIDSTRAINING                

IN ELKAAR TE DRAAIEN, AFGESTEMD OP        

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

PENNINGMEESTER  
Dennis Gronert
06 - 54 681 475 
penningmeester@klassieke911912.nl

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

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

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

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

VORMGEVING & DRUK 
Drukwerkstudio.nl
Tel: 0348 - 44 12 35 
www.drukwerkstudio.nl

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.

COLOFON
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EVEN VOORSTELLEN

ARNOLD HOOGENHOUT
Sinds ik 18 jaar ben en mijn rijbewijs heb gehaald heb ik 

altijd een hobby of knutselautootje naast mijn dagelijks 

vervoermiddel gehad. Ooit begonnen met een Citroën 

Mehari en een VW kever. Waarna vele auto’s volgden. Mijn 

droom was toch wel een klassieke 911 van voor 1973, maar 

dat was toen nog niet haalbaar. Op gegeven moment kocht 

ik via een vriend, die in Los Angeles woont, een Chevrolet 

Camaro convertible uit 1968 waar ik, voor mijn doen, lang 

plezier van had. Deze auto kon ik met winst goed verkopen 

en inmiddels was ik afgestudeerd en had mijn eerste baan 

en het dus financiëel allemaal wat makkelijker. In 2003 was 

ik op reis in de Verenigde Staten en reed door een dorpje 

onder de rook van San Francisco. Daar stond bij iemand in 

de tuin een oude 911 zonder wielen op klosjes “for sale”! De 

deuren er los tegen aan. Uiteraard even gestopt en kennis 

gemaakt met de eigenaar. Een echte Amerikaan, type rocker 

die probeerde zijn geld te verdienen als muzikant. Het 

motortje liep mooi, maar een proefritje was onmogelijk, 

laat staan: hoe krijg ik deze auto in een haven om naar 

Nederland te verschepen. Dus maar door gereisd. ’s Avonds 

in een hotel bleef het toch kriebelen. Met een vriend had ik 

telefonisch overleg in Nederland om wat nummers na te 

trekken en we concludeerden dat het om een uiterst originele 

ongerestaureerde 911 ging van eind 1965. De historie 

volledig bekend en gedocumenteerd. Dat was toch wel 

leuk. De volgende ochtend heb ik de eigenaar terug gebeld 

en de deal telefonisch rond gemaakt. Hij zou een paar 

wielen regelen om de auto te kunnen verplaatsen. Op een 

trailer is de auto naar Long Beach gebracht om verscheept 

te worden naar Rotterdam. Inmiddels was ik weer 

vertrokken naar Nederland. Toch wel eng om je geld en 

een auto achter te laten bij iemand die je nauwelijks kent. 

Maar als je geen risico’s durft te nemen in het leven kom je 

niet ver is mijn mening. En jawel eind goed al goed. 

De auto is nog steeds in mijn bezit, ongerestaureerd en het 

motortje nog nooit uit elkaar geweest. De vorige eigenaar 

heeft inmiddels furore gemaakt in de muziekindustrie en 

is een bekende Amerikaan geworden. Leuk voor hem!

Al vrij snel na de aanschaf kwam ik in contact met de 

klassieke 911 en 912 club waar ik lid werd. Het oude 911-

je heeft al aardig wat lange ritten achter de rug zoals de 

Champagne rit in 2014 en een fabrieksbezoek. Dan merk 

je toch wel dat het oude karretje wel moeite heeft de rest 

bij te houden met de Nadella aandrijfassen en smalle 4,5 J 

velgjes.



Naam: A. (Arnold) Hoogenhout

Leeftijd: 45 jaar

Burgerlijke staat: Getrouwd met Muriël (45), 
twee kadodochters Nienke (15) en Julia (12)

Woonplaats: Baambrugge

Werk: Medical crewmember op een 
ambulancejet (vliegende intensivecare unit) 

Hobby: Classic rally’s rijden, varen, koken, 
motor rijden, zelf sleutelen aan de oldtimers.

Auto: Porsche 911 1965, Porsche 911T 
1969,  Porsche 356 C “sunroof” coupé 1964, 
Porsche 356 SC cabriolet 1965, Alfa Romeo 
Touring 2000 1962, Ferrari 360 Modena 
spider 2004.

11EVEN VOORSTELLEN: JORIS SCHWEITZER

Zo’n tien jaar geleden ging het wat 

minder met mijn relatie. Ik woonde 

samen in een woonark in een riviertje 

onder rook van Amsterdam met een 

grote garage op de kade. We zijn uit 

elkaar gegaan. Gelukkig kon ik daar 

blijven wonen. De garage was me 

heilig, waar vind je dat zo dicht bij 

Amsterdam? In 2011 heb ik mijn huidige vrouw leren kennen. Ook 

een liefhebber van klassieke auto’s. En nee, daar heb ik haar niet 

op uit gekozen. We hebben het ontzettend goed samen en ben 

ineens kadovader geworden van twee fantastische meiden. 2 jaar 

geleden ben ik met haar in het huwelijk getreden. De woonark 

heeft plaats gemaakt voor een prachtige watervilla en de garage is 

herbouwd compleet met een PVC vloer. Het is iedere keer weer een 

genot om twee Porsche’s verschillend in model (356 en 911) met 

het zelfde bouwjaar en de zelfde kleur gebroederlijk naast elkaar te 

zien staan als je de garage inloopt. Muriël en ik rijden regelmatig 

klassieker kaartleesrally’s wat ons redelijk goed af gaat. Zo nu en 

dan winnen we wel eens een prijsje in de sportklasse. Hoog op onze 

“bucketlist” staat nog eens een keer deelname aan de Tulpenrally 

in een 911. Ik vrees echter de betrouwbaarheid door de reeds eerder 

genoemde ongerestaureerde ouderdom van de ’65-er 911. Om deze 

reden hebben we afgelopen jaar een betrouwbare 911T uit 1969 erbij 

gekocht. Speciaal om wat sportievere kaartleesritten mee te rijden.

Op dit moment ligt de motor en bak van de 911T eruit en is het 

interieur verwijderd. Ondanks dat ik niet technisch ben opgeleid 

en met “steriele” handen op mijn werk moet verschijnen sleutel 

ik grotendeels zelf aan de auto. Mijn vader reed, toen ik kind was, 

autocross wedstrijden. Je kijkt als kleine jongen een paar keer mee 

met een monteur en de volgende keer doe je het zelf. Zo heb ik me 

het sleutelen zelf aangeleerd. Mijn baan is best hectisch, het gaat 7 

dagen in de week, 24 uur per dag door met regelmatig tijdsverschil 

omdat we wereldwijd opereren. Het klussen aan de auto’s en af 

en toe een heerlijk ritje is zodoende zeer ontspannend voor me. 

Als het me te technisch wordt heb ik altijd geweldige hulp van de 

gebroeders Kraan of Peter Broerse.

Ik streef ernaar om komend voorjaar de eerste ritten met de 911T te 

kunnen maken. Dus wie weet tot snel bij een rit van de club!

Met vriendelijke groet, 

Arnold Hoogenhout



orsche Motorsport ontwierp de 917 Group 

4-sportwagen speciaal voor de iconische 24 

uur van Le Mans en het Wereldkampioenschap. 

De Nummer Eins is in 1969 gebouwd als de eerste 

van in totaal 25 exemplaren die nodig waren voor 

homologatie. De 917-001 markeert het begin van een 

ongekende reeks successen, die het hoogtepunt van 

de speciale tentoonstelling markeren. Meer dan een 

jaar werkten museummonteurs, voormalige technici 

en ingenieurs uit Zuffenhausen en Weissach, het 

historisch archief van Porsche AG en partnerbedrijven 

samen om de 917-001 in zijn oorspronkelijke staat 

terug te brengen. In het museum staat hij er nu weer 

precies zo bij als bij zijn presentatie op 12 maart 1969 

op de Autosalon van Genève.

PORSCHE MUSEUM VIERT 
FEEST ROND VIJ FTIGSTE 
VERJAARDAG 917

P

12 50 JAAR PORSCHE 917

Een van de belangrij kste racers uit de 
geschiedenis van Porsche Motorsport viert 
dit jaar zij n vij ftigste verjaardag: de Porsche 
917. Het Porsche Museum in Stuttgart viert 
dit feest van 14 mei tot 15 september mee 
met een bij zondere tentoonstelling onder de 
titel ‘50 years Porsche 917 - Colors of Speed’. 
In het museum zij n veertien bij zondere racers 
samengebracht, inclusief tien modellen van 
de 917, die gezamenlij k 7.490 pk sterk zij n.

50
JAAR
5050
JAAR



1350 JAAR PORSCHE 917

917 KURZHECK - DE LE MANS-
WINNAAR VAN 1970 EN 1971
Verdere hoogtepunten van de speciale tentoonstelling in Stuttgart 

zijn de twee winnaars van de 24 uur van Le Mans in 1970 en 

1971. Hans Herrmann en Richard Attwood wonnen in 1970 in de 

917 KH met startnummer 23 de eerste van negentien algemene 

overwinningen voor Porsche op het Circuit de la Sarthe. Het 

volgende jaar lukte het ‘onze’ Gijs van Lennep en Helmut Marko om 

dit succes in Le Mans te prolongeren. Met een gemiddelde snelheid 

van 222,3 km/u en een afgelegde afstand van 5.335 kilometer zetten 

ze twee records neer die liefst 39 jaar fier overeind bleven staan.

DE FASCINERENDE TECHNOLOGIE 
VAN DE PORSCHE 917 IN DETAIL
Naast zeven andere exemplaren van de 917 - waaronder de 917 PA 

Spyder, een testvoertuig met een 16-cilindermotor, een Langheck 

en een aantal turbo-versies - gaat de speciale tentoonstelling ook 

dieper op de technologie in. Talloze motoronderdelen zoals de 

krukas, nokkenassen en de turbo’s illustreren de briljante techniek 

van de twaalfcilinder van de nu 89-jarige Porsche techneut Hans 

Mezger. Aan de hand van een aantal glasvezelcomponenten uit de 

restauratiefase van de 917-001 is te zien hoe hoog het niveau van 

de carrosserie in 1969 al was. Porsche heeft de circuitervaringen 

die met de 917 zijn opgedaan in productieauto’s als de 930 Turbo 

gestopt. Na succesvol te zijn geweest in de 917/10 en 917/30, 

gebruikte Porsche de turbo-technologie in 1974 voor het eerst in 

een Porsche-productiesportwagen. Een korte tijd later - voor het 

modeljaar 1978 - profiteerde de 911 Turbo ook van een remsysteem 

dat in een zeer vergelijkbare vorm voor de 917 was ontwikkeld.

DE 917 ALS INSPIRATIE VOOR 
PORSCHE INGENIEURS EN 
ONTWERPERS
Dat de 917 nog tientallen jaren in de hoofden van Porsche 

ingenieurs en ontwerpers heeft rondgespookt, is ook te zien 

aan twee andere modellen die tijdens ‘50 years 

Porsche 917 - Colors of Speed’ zijn te zien. Zoals 

een studiemodel uit 1970 in de schaal 1:4 die bij 

de ontwikkeling van de 917/20 ‘Sau’ ontstond. 

Dit model werd door het team van de toenmalige 

designchef Anatole Lapine verder ontwikkeld als 

racer voor de toekomst. Meer dan veertig jaar later 

grijpen ontwerpers opnieuw terug naar het thema 

917, dit keer in de vorm van een ontwerpstudie 

genaamd ‘917 Living Legend’. Het model in de schaal 

1:1 is tijdens de tentoonstelling voor het eerst voor 

het publiek te zien. Hij is in 2013 als eerbetoon 

aan de legendarische 917 in slechts zes maanden 

tijd gebouwd door een klein team van Porsche-

specialisten. Daarmee vierden ze de terugkeer van het 

merk in de LMP1 klasse.

INTERACTIEVE ELEMENTEN 
EN EEN JUBILEUMBOEK
Museumbezoekers kunnen de iconische racers 

aan de hand van zes toolboxen ervaren. Naast 

de fascinerende technologie van de 917 wordt de 

racewereld in die dagen getoond, komen de sponsoren 

van toen in beeld en wordt aandacht besteed aan 

de overdracht van 917-technologie in latere race- 

en productiewagens van Porsche. Interactieve 

mediastations verdiepen de geschiedenis van de 917 

met boeiende filmscènes van races van toen.

Een selectie raceposters en 917-memorabilia 

maken deze tentoonstelling compleet. Zo is in de 

museumshop bijvoorbeeld een roze barbecueschort 

te koop, geïnspireerd op de unieke 917/20 ‘Rosa Sau’ 

uit 1971. Ook brengt het museum het boek ‘Colours of 

Speed – 50 Jahre Porsche 917’ uit ter gelegenheid van 

de vijftigste verjaardag van de legendarische racer.

Het Porsche Museum is geopend van dinsdag tot 

zondag van 9.00 tot 18.00 uur. Alle informatie is 

beschikbaar op www.porsche.de/museum.



TECHNISCHE INSPECTIE 
VOOR DE MILLE MIGLIA 
TRIBUTE EN GOODWOOD 
REVIVAL OP 30 MAART 2019
Foto impressie van de uiterst nuttige, leerzame en gezellige technische 

inspectie onder leiding van Peter Broerse en Albert Vos, in het kader van de 

geplande Mille Miglia Tribute en Goodwood Revival ritten later in het jaar.

Er was ontvangst met koffie of thee met zelfgebakken cake en halverwege 

werd een heerlijke lunch geserveerd. De deelnemers kregen aan de hand van 

de inspectie duidelijk inzicht in de onderhoudstoestand van hun auto en wat 

er eventueel aan (extra) voorbereidingen op de geplande rit(ten) nodig zou zijn.

Peter en Albert, hartelijk dank weer voor jullie zorg en toewijding 

en Linda voor de gastvrije ontvangst en heerlijke lunch.

Marc Bezem

Redacteur-webmaster
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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



CARS & COFFEE BIJ 
TACHYON MOTORSPORT 
IN SOEST

Op uitnodiging van clublid Donald Bramer waren we op 8 juni 2019 te gast 
bij  Tachyon in Soest.
Donald is bedrij fsleider bij  Tachyon Motorsport, het bedrij fsonderdeel 
dat is gespecialiseerd in race- en rallyondersteuning. Een andere tak van 
het bedrij f is Tachyon Engineering, waar onder andere de ontwikkeling, 
engineering en assemblage van turbocompressoren plaats vindt voor een 
aantal premium autobouwers, waaronder Alpina en Porsche (!).

18 CARS & COFFEE 
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DIRECTEUR EIGENAAR                

MAARTEN BUITENHUIS GAF 

EEN APARTE UITLEG OVER DE 

ONTWIKKELING, ENGINEERING EN 

ASSEMBLAGE VAN TURBOTECHNIEK

ver Tachyon Motorsport zegt het bedrijf: 

“Door onze passie en ervaring in de 

historische en moderne motorsport, streven wij 

ernaar om topkwaliteit te bieden. Onze diensten 

bestaan voornamelijk uit het onderhouden, 

aanpassen en bouwen van racewagens. Uiteraard 

rekening houdend met de daadwerkelijke FIA-regels 

en de originaliteit van de auto. Daarnaast bieden we 

bij Tachyon Motorsport waar nodig maatwerk tijdens 

race- en rally-evenementen wereldwijd. 

De locatie in Soest beschikt over een heus Race 

Café, alwaar de clubleden een hartelijk ontvangst 

wachtte. Onze voorzitter ontfermde zich over de 

originele jaren ‘60 espresso machine en schotelde de 

deelnemers heerlijke espresso en cappuccino voor. 

Na een korte introductie volgde in twee groepen een 

rondleiding waar door Donald veel facetten van de 

historische en moderne autoracerij werden uitgelegd. 

Speciale aandacht werd besteed aan de strenge eisen 

en regelgeving vanuit de FIA, die bepalen of auto’s 

wel of niet mogen deelnemen aan historische races.

Directeur eigenaar Maarten Buitenhuis gaf een 

aparte uitleg over de ontwikkeling, engineering en 

assemblage van turbotechniek. Aan dit volledig 

gecertificeerde proces komt een bijna maniakale 

precisie om de hoek kijken, noodzakelijk vanwege 

de extreme belastingen waaraan turbocompressoren 

worden blootgesteld. De klantenkring van Tachyon 

neemt alleen met het allerbeste genoegen. De 

foutmarge is hier eenvoudigweg nul komma nul. 

Zeer indrukwekkend!

Al met al een leuke en leerzame besteding van deze 

2e zaterdag in juni, waarvoor nogmaals hartelijk dank 

aan de beide gastheren.

Marc Bezem

Redacteur - webmaster

20 CARS & COFFEE
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e heenreis naar het verzamelpunt in Barbarano 

di Salo bij het Gardameer kon per auto worden 

afgelegd of per autotrein (Düsseldorf naar Innsbruck). 

Wij kozen voor het laatste, wel zo relaxed. We 

ontmoeten onze reisgenoten op het station van 

Düsseldorf op vrijdagavond. Omdat er op de trein 

geen restauratiewagen zou zijn, op het station maar 

even snel een broodje gegeten. Het laden van de 

auto’s verliep soepel en we waren klaar voor vertrek. 

Dennis en Nicole ontpopten zich als echte gastheer 

en –vrouw. Zij hadden een paar fl essen wijn en 

nootjes ingeslagen en zo werd het heel gezellig in de 

trein. De volgende morgen aankomst in Innsbruck 

om 9 uur. Een aantal koos ervoor om te gaan knallen 

in de Dolomieten om daar elke mogelijke pas te 

bedwingen. De meesten kozen ervoor om binnendoor 

naar het Gardameer te rijden.

’s Avond in het hotel ontmoetten we ook de rijders 

uit Nederland. Helaas konden Han en Marlene het 

niet halen door een pech gevalletje. Zij voegden zich 

dinsdag bij de groep. Ook Theo en Jolanda kwamen 

een dag later aan. Het was direct erg gezellig bij het 

aperitief en gezamenlijk diner.

De volgende ochtend allemaal weer op pad. Nadat 

de rookpluimen van het starten van onze Duitse 

klassiekers waren opgetrokken, gingen we met z’n 

allen naar het Mille Miglia museum in Brescia. Een 

prachtig museum met veel historie. Wat reden die 

gasten hard zeg destijds. De Mille Miglia werd als 

rally gestopt in 1957 vanwege een tragisch ongeval 

met 11 doden. Daarna wordt de rit elk jaar gereden 

MILLE MIGLIA TRIBUTE
26 APRIL T/M 5 MEI 2019
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Voor het eerst mee met een buitenlandse 
trip met de club en aan mij  de eer om een 
kort verslag te schrij ven van deze geweldige 
trip. Vooraf al een hoop voorpret met het 
prachtige digitale routeboek dat Dennis een 
paar weken voor vertrek aan de deelnemers 
(17 auto’s) had toegezonden.
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als tourrit (maar ze rijden nog steeds als gekken!). 

Mooi was het om te zien hoe de gemiddelde snelheid 

jaarlijks met sprongen vooruit ging.

En toen moesten wij eraan geloven en gingen we 

individueel of in kleine groepjes via de route uit het 

routeboek naar de volgende bestemming:   Ravenna. 

Onderweg stoppen voor een cappuccino en een 

lunch in bijvoorbeeld Ferrara of Mantova. Het weer 

was zonnig maar nog wel een beetje fris. De targa 

dakjes gingen wel open. Ik dacht dat m’n auto goed 

geprepareerd was, want de afgelopen 1,5 jaar motor 

en versnellingsbak gereviseerd en daarvoor al de 

carburateurs, startmotor en dynamo. Verlies ik toch 

gewoon een koplamp op de kasseien in Mantova. 

Gelukkig was hij nog heel en de volgende dag met 

tape (bedankt Rob Huijboom) weer gemonteerd. 

Wordt vervolgd!

Wat ons ook deze avond weer opviel was de 

vriendelijkheid en gezelligheid van alle deelnemers. 

Het maakte werkelijk niets uit bij wie je ging zitten of 

staan, want je werd direct bij het gesprek betrokken. 

Heb ik nog nooit meegemaakt in zo’n grote groep. 

Geweldig en gezellig. Leuke club hoor die Klassieke 

Porsche 911 & 912 club!!

Hadden we gister een wat saaie, vlakke Po-vlakte te 

doorkruisen (wel frisgroen), nu gingen we langs de 

Adriatische kust. Te koud voor een stranddag, maar 

wel leuk rijden. Aan het einde van de dag doken we 

de Marken in. Dat is geweldig rijden, licht bergachtig en mooie 

natuur. De binnenwegen waren wel slecht in heel Italië. Kaboem 

daar gaan we weer in een kuil. Hopelijk houdt dit oude beest het 

vol. In het routeboek stonden voor elke dag bezienswaardigheden 

voor onderweg. Perfect samengesteld door Dennis en Nicole. Mijn 

complimenten!!

Het is inmiddels dinsdag 30 april en we gaan vandaag heerlijk 

sturen in de Marken, Umbrië en Toscane. Dit is echt een van de 

mooiste delen van Italië. Na een lunchstop in Spoleto besluiten 

wij ’s middag mee te rijden met Ton & Niels en Maarten & Jocelyn. 

Buiten Spoleto staan wij bij een benzinepomp te wachten op dit 

viertal. Daarvoor nog even snel de Porsche volgetankt. Als de 

andere 2 Porsches aankomen start ik de motor en worden we 

bedwelmd door een enorme rook. Snel aan de kant en we kijken 

er met elkaar naar en horen ook een metalig geluid uit de motor 

komen. Daar gaat m’n gereviseerde blok, dacht ik. Maarten stuurt 

een berichtje in de groepsapp en vraagt om technische hulp. Nog 

geen tien minuten later staan er zeker 10 Porsches bij ons. Dennis 

(Borgers) en Cees ontfermen zich gelijk over de motor en beginnen 

te sleutelen. Na enig beraad blijkt dat ik waarschijnlijk DIESEL heb 

getankt!! Dat is stom (daarom mag ik nu het verslag maken). Afijn 

de tank leeggepompt en opnieuw getankt (inderdaad, nu benzine), 

even de restant diesel verbranden (wat een rook) en we konden weer 

verder. Gelukkig geen blijvende schade.

De overnachting (2 nachten) was in Castello di Gargonza. Een 

prachtige plek. Ze hebben een klein dorpje helemaal omgebouwd 

tot hotelaccommodatie. Wat een vondst om hier te overnachten 

(top Dennis en Nicole!). ’s avonds nog even de 2e helft gezien van 

Ajax (Champions league). Kan ik als Rotterdammer verder niks over 

zeggen...

De volgende dag was vrij te besteden. Met steden als Siena, 

Florence, Montepulciano en Arezzo in de buurt waren er genoeg 

leuke bestemmingen. ’s Avonds nog een wijnproeverij en wat 

historie over het kasteeldorp van de eigenaar. Erg leuk.

Onze laatste tourdag breekt al aan. We gaan vandaag verder door 

Toscane naar Modena. De meesten hebben onderweg het mooie 

Bologna nog aangedaan. Weer een schitterende rit, misschien wel 

de mooiste dag, maar de wegen blijven slecht. Kaboem daar gaat ie 

weer.
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De laatste dag hebben we een mooi programma in de buurt. 

Eerst een collectie oude Maserati’s bekijken bij Panini (ja van de 

plakplaatjes). Een hoop historie bij elkaar met een rondleiding en 

afsluiting met het proeven van Kaas (Parmezaan). Lunch in de 

befaamde Osteria de Rubbiara, bekend om z’n balsamico azijn. 

Ton testte nog even z’n meegenomen drone voor een paar mooie 

filmpjes.

Vervolgens naar het Pagani museum en fabriek. Echt super 

exclusief deze auto (vanaf € 2 miljoen) die helemaal van Carbon 

fiber is gemaakt. Helaas mochten we binnen in de fabriek geen 

foto’s maken, maar gelukkig in het museum wel. Dat leverde een 

paar mooie plaatjes op. En onze gids wilde graag een paar plaatjes 

maken van al die mooie gekleurde Porsches voor de deur. Dat kon 

Meneer Pagani ook wel waarderen zei hij.

De volgende dag naar huis via de weg of weer met de autotrein 

naar Düsseldorf.

Dit was onze eerste buitenlandse reis met de club, maar zeker 

niet de laatste. Alle deelnemers zeer bedankt voor de gezelligheid, 

warmte en technische ondersteuning (!). Dennis en Nicole, wat 

hebben jullie een mooie reis uitgezet. Perfect. Bedankt voor de 

vele uren die jullie daarin hebben gestoken. Graag tot een volgend 

evenement.

René en Henny Boers



TE KOOP AANGEBODEN

PORSCHE 911  2,4 T Targa

meer informatie: lidnummer 473 • Jan Blok • email jwf.blok@telfort.nl • telefoon 0610379813

Bouwjaar 1973, nieuw afgeleverd in Zweden.
Op Nederlands kenteken sinds augustus 1994.
Sedert november 2001 mijn eigendom.

• Chassisnummer  9113510899
• Motornummer 6531788
• Versnellingsbaknummer 335684
• Kleurcode 6210  Hellgelb

•  Sportstoelen met hoofdsteunen                      
Nurnburgring 900R

• LM Velgen ATS
• 6J X 15 met 195/65/R banden
• Voorzien van S en Comfort pakket
• Radio/cassette Porsche
•  Rondom getint glas en extra band                           

in de voorruit

Geheel opnieuw gespoten en veel vernieuwd.
Motor, onderstel en remmen gereviseerd.
Alle rekeningen vanaf 2001 zijn aanwezig.
Taxatierapport Albert Vos van 2016 
€ 95.000,00 ter inzage.

Prijs € 75.000,-

TE
KOOP
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Deze solexen zijn 
volledig 
gerestaureerd. Om 
ervoor te zorgen dat 
de motor mooi 
stationair loopt en 
goed oppakt zullen 
we nog wel het een en 
ander af moeten 
stellen…

afstelling van het 
vlotterniveau en 
inspuithoeveelheid van 
de acceleratiepomp 
zijn essentieel voor 
een goed lopende 
motor. Deze 
afstellingen kunnen  
worden gedaan met de 
carburateurs op de 
motor, maar Om 
viezigheid te 
voorkomen heb ik deze 
afstellingen op de 
werkbank gedaan. 
Vervolgens is de 
luchtsynchroniteit 
afgesteld om ervoor 
te zorgen dat deze 
carburateurs meteen 
goed lopen na 
montage op de motor.  

 912 Resto Strip™

Schwimmergehäusekraftstoffniveauprüfung 
und Einspritzmengeeinstellung Joris Schweitzer

regelbare 
spanning zorgt 
ervoor dat de 
benzine druk 
nagebootst kan 
worden. Een 
mechanische 
pomp Voor een 
912 hoort tussen 
de 0,2-0,24 bar 
aan druk te 
geven. In deze 
foto zou ik de 
druk nog wat op 
mogen voeren :).

Das Werkzeug zur Schwimmergehäuse-
kraftstoffniveauprüfung und einspritzmenge- 
Einstellung. Kortom een afsteltafel met een 

elektrische benzinepomp en een opvangbak voor de 
benzine ;)

Voor de afstelling van het 
vlotterniveau is het 
belangrijk dat de 

carburateurs waterpas 
staan. Op die manier krijg je 

geen vertekend beeld van het 
niveau.

Het vlotterniveau wordt afgesteld 
door het heveltje waar de vlotter op 
rust omhoog of omlaag af te stellen 

door middel van een schroef aan de 
buitenkant. Bij het uitdraaien van deze 
schroef wordt het niveau hoger en bij 

indraaien wordt het niveau lager. 

bij solexen kan Het vlotterniveau op twee manieren gemeten worden. De makkelijkste manier is met 
behulp van een meetglas. Deze wordt in de opening van de hoofdsproeier geschroefd. De 

voorgeschreven waarde staat op het glas geëtst. De tweede methode is met behulp van de plug die in 
de vlotterkamer geschroefd zit. Achter deze plug zit een gleufje die het voorgeschreven 

vlotterniveau aangeeft. Als de benzine tot aan dit gleufje komt, dan staat het niveau goed. Het 
vlotterniveau afstellen is een iteratief proces. Vul de carburateur met benzine onder een druk van 

0,2-0,24 bar totdat de vlotternaald de toevoer stopt. Staat het niveau verkeerd, dan zal deze 
bijgesteld moeten worden. Na het afstellen kun je iedere keer wat benzine uit de carburateur laten 

lopen en opnieuw testen totdat het niveau naar wens is :). 
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De inspuithoeveelheid van de acceleratiepomp wordt gemeten met een klein 
meetglaasje die precies onder de inspuitnozzle past. Voor de diy zou je 

hiervoor ook een omgebogen rietje  kunnen gebruiken. Dit rietje moet dan 
wel gekalibreerd worden om een hoeveelheid van 0,45cc te kunnen 

meten ;).

Per twee volledige slagen van de gashendel moet uit 
iedere nozzle een hoeveelheid van 0,45 cc komen. 

Deze set solexen zijn voorzien van ‘split shafts’ waardoor de gaskleppen 
onafhankelijk van elkaar kunnen worden afgesteld door het stelblok 

tussen de assen te verdraaien. 

Als laatste stap 
wordt de 

luchtstroom van 
de carburateurs 
synchroon gezet 
door middel van 
een vaccuümdoos 

waar de 
carburateurs op 

bevestigd worden. 
Dit vacuüm wordt 
gecreëerd door 
een 1500 watt 

miele stofzuiger.

Wanneer de 
gaskleppen 
ten opzichte 
van elkaar 
synchroon 

staan kunnen 
ze 

vervolgens 
met de 

stationair 
schroef 

gelijkmatig 
afgesteld 
worden. 

Mocht er te veel 
of te weinig 

benzine uit deze 
nozzles komen 

dan kan dit 
afgesteld worden 
door de stelmoer 

van de 
acceleratiepomp 
naar binnen te 

draaien voor een 
grotere 

opbrengst of naar 
buiten voor een 

kleinere 
opbrengst.

Door middel van 
synchrometers kan 

de luchtstroom 
afgelezen worden 

in kg/h. beide 
carburateurs 

worden op alle vier 
de boringen 
synchroon 

afgesteld op 3,5-4 
kg/h. dit komt 

overeen met een 
stationair 

toerental van ca. 
850-900 rpm.

Joris Schweitzer Resto Lab™ mei 2019©

Ready!
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Foto impressie van een leerzame en gezellige technische uiteenzetting 

over de motor en versnellingsbak van de verschillende luchtgekoelde 

Porsche 911 modellen, door Porsche revisie specialist Jan de Haan.

Na een allerhartelijkste ontvangst met koffie/thee en cake werd het 

ochtendprogramma gevuld met wetenswaardigheden over de motoren 

van onze 911’jes en vooral ook wat er allemaal bij reparatie en revisie 

komt kijken inclusie alle speciale gereedschappen en technieken. Na 

een heerlijke lunch volgde in de middag eenzelfde exercitie over de 

versnellingsbakken, van de vroege 901 bakken uit de zestiger jaren tot 

en met de vanaf 1986 geïntroduceerde G50 bakken. 

Vanwege de grote belangstelling werd op zaterdag 13 april een 

tweede bijeenkomst over dezelfde onderwerpen gehouden. Ook deze 

bijeenkomst was helemaal volgeboekt! 

De technische kennis van Jan over onze auto’s is onuitputtelijk en 

hij heeft op elke vraag een uitgebreid en uiterst deskundig antwoord. 

Na afloop gingen de deelnemers dan ook met een extra dosis kennis 

huiswaarts. Veel dank aan Jan en zijn echtgenote hiervoor!

Marc Bezem

Redacteur - webmaster 

TECHNISCHE DAG 
PORSCHE 911 BIJ
JAN DE HAAN 
OP 6 APRIL 2019 
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HKZ ONTSTEKINGSUNITS30

erugkijkend op de ontwikkeling van de verbran-

dingsmotor noemt Karl Benz de ontsteking “het 

probleem der problemen“. Dit probleem moet eerst 

opgelost worden om een goedlopende en betrouwbare 

motor te krijgen. Na de experimenten met gloeibuis-

en vlamonsteking, de Summer ontsteking en de 

laagspanning magneetontsteking lukt het door de 

firma Bosch met de hoogspanning magneetontsteking 

rond 1905 een goed werkend ontstekingssysteem te 

ontwikkelen voor snellopende benzine motoren. Dit  is 

een zeer betrouwbaar systeem dat onafhankelijk van 

een externe stroombron werkt. Het nadeel van dit sys-

teem is echter, dat bij laag toerental de vonk minder 

krachtig is en starten, vooral bij koud weer, moeilijk 

gaat. Vanaf 1908 begint in Amerika de ontwikkeling 

van inductieve accu ontsteking met als belangrijk-

ste onderdelen een accu, onderbreker, condensator, 

bobine en bougie; het Kettering systeem genoemd 

naar de uitvinder Charles F Kettering. Kettering (mede 

oprichter van de firma Delco, later een onderdeel van 

General Motors) is tevens de uitvinder van de elektri-

sche startmotor. In 1909 wordt dit ontstekingssysteem 

voor het eerst toegepast door Cadillac. De voordelen 

van dit systeem zijn vooral dat de vonkenergie niet 

afhankelijk is van het toerental maar van het accuver-

mogen, een automatische ontstekingsverstelling een-

voudig te realiseren is en bovendien veel goedkoper te 

produceren is dan de magneetontsteking. Al in 1916 

is het grootste deel van de in Amerika geproduceerde 

nieuwe auto’s met dit ontstekingssysteem uitgerust. 

Dit systeem krijgt ook in Europa vanaf de jaren 20 van 

de vorige eeuw de overhand en zal zich bijna 70 jaar 

weten te handhaven. De accu in de auto maakt ook 

elektrische verlichting en elektrisch starten mogelijk. 

De magneetontsteking wordt bij exclusieve auto’s tot 

de tweede wereldoorlog toegepast en bij raceauto’s 

zelfs tot de komst van de elektronische ontstekings-

systemen. Bij motorfietsen en kleine twee- en viertakt 

motoren is de magneetontsteking tot in de jaren 80 

van de vorige eeuw veelvuldig gebruikt evenals bij de 

zuigervliegtuigmotoren.

HKZ ONTSTEKINGSUNITS

TRANSISTORONTSTEKING
Met het toenemen van de toerentallen en de compressieverhou-

dingen van de motoren worden er steeds hogere eisen gesteld aan 

het ontstekingssysteem. De overgang van 6 naar 12 Volt verbetert 

de ontsteking wel maar daarmee neemt ook door de grotere 

stroomsterkte de belasting van de onderbrekerpunten toe. 

Hoewel de transistor al in 1948 uitgevonden is, duurt het nog tot 

begin jaren ‘60 van de vorige eeuw, voordat de transistor wordt 

ingezet als schakelelement in het ontstekingssysteem. Eerst blijft 

de bekende onderbreker nog in gebruik, maar omdat deze niet 

meer de gehele primaire stroom hoeft te onderbreken maar allen de 

veel kleinere stuurstroom voor de transistor, is de belasting van de 

contactpunten veel geringer en gaan deze dus veel langer mee. Ford 

past dit systeem al in 1962 toe. Daarna ontstaan systemen waarbij 

de onderbreker vervangen wordt door een contactloos gestuurde 

systemen die werken volgens het inductie- of Hall principe. Maar 

het probleem blijft dat bij hogere toerentallen en vooral bij motoren 

met meerdere cilinders er tussen de opeenvolgende ontstekingen te 

weinig tijd is om in de bobine voldoende energie op te bouwen voor 

een krachtige vonk. Bedacht moet worden dat bij een toerental van 

6000 toeren per minuut er bij een 6 cilinder motor 18.000 vonken 

per minuut nodig zijn.

HOCHSPANNUNGS-
KONDENSATORZÜNDUNG
Het “Hochspannungs-Kondensatorzündung” (HKZ) ontstekings-

systeem – ook bekend als de capacitor discharge ignition (CDI) 

– werkt volgens een ander principe dan de Kettering ontsteking. 

Waar bij de Kettering ontsteking de energie opgeslagen wordt in de 

bobine en inductief werkt, gebruikt het HKZ systeem een conden-

sator voor de energie opslag (capacitief). Met dit systeem kan ook 

bij hoge toerentallen een veel krachtiger vonk gerealiseerd worden 

doordat een condensator veel sneller opgeladen kan worden dan 

een bobine. In 1897 krijgt Nokola Tesla al een patent op een derge-

lijk ontstekingssysteem (US patent 609250). Dit systeem wordt bij 

de Ford K in 1906 toegepast. Het probleem bij het HKZ systeem is 

het schakelen van primaire stroom van de bobine die bij dit systeem 

eigenlijk een transformator is die de lage primaire spanning omzet 

in een heel hoge spanning in het secundaire deel. Bij de firma 

Bosch wordt tijdens  de tweede wereldoorlog met dit systeem 

T
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De firma Hyland Electronics bouwt de eerste ontste-

kingsystemen volgens het ontwerp van Winterburn. 

Al snel gaan vele firma’s dit systeem namaken, echter 

zonder licentierechten te betalen. Op basis van het 

Winterburn ontwerp bouwt Magnetti Marelli in Italië 

hun DINOPLEX ontsteking. In 1967 wordt dit eerst 

toegepast in raceauto’s van Ferrari en vanaf 1968 tot 

in de jaren 80 bij onder andere de Dino V6 motoren 

(vandaar de naam Dinoplex), de Ferrari 312 en Dayto-

na, de Fiat Dino Coupe en Spider, de Lancia Stratos 

en de Lamborghini Countach.

In 1971 koopt Bosch de Europese patentrechten van 

Winterburn. Bosch is een van de weinig firma’s die 

licentierechten aan Winterburn betaalt. Over de 

rechten wordt door Winterburn vele rechtszaken 

gevoerd die hij veelal uiteindelijk wint maar hem veel 

geld kosten.

Vanaf 1968 Bouwt Bosch de HKZ ontsteking die niet 

alleen door Porsche (als eerste voor de 917) wordt 

toegepast maar ook bij onder andere de NSU Ro80, 

verschillende modellen van Maserati, de Alfa Romeo 

Montreal, motoren van Ferrari en Lamborghini en 

een aantal Audi 100 uitvoeringen als extra “Kurzst-

reckenpaket”

WERKINGSPRINCIPE HKZ
De elektronische schakeling van de HKZ ontsteking 

is in een aluminium unit ingebouwd. Voor een goede 

afvoer van de warmte is deze van koelribben voor-

zien. De ontstekingstransformator wordt veelal dicht 

bij de stroomverdeler gemonteerd. Het laadgedeelte 

van de ontstekingsunit (5) wordt via de  contactscha-

kelaar (1) voorzien van 12V en deze verhoogt de span-

ning tot ongeveer 450V. Via een gelijkrichter (6) wordt 

de condensator (7) opgeladen. De oplading gaat door 

opeenvolgende pulsen met een frequentie 

geëxperimenteerd waarbij de primaire stroom elektronisch gescha-

keld wordt door het toepassen van een zg. thyratron. De thyratron 

is een gasgevulde elektronenbuis die wordt gebruikt om grote 

elektrische stromen te schakelen. De thyratron is echter te kwets-

baar om in een gevechtsvliegtuig te gebruiken. Bij de ontwikkeling 

van de wankelmotor blijkt dat men een uiterst krachtige vonk nodig 

heeft om het probleem van vervuilde bougies op te lossen. Bij Bosch 

haalt men het HKZ systeem met elektronenbuis weer uit de kast 

en neemt de opwarmtijd voor de elektronenbuis (net als bij oude 

buizenradio’s en tv’s) voor lief. De eerste auto die met een wankel-

motor in serieproductie gaat in 1964, de NSU Wankel Spider, wordt 

hiermee uitgerust. 

Intussen is een 

elektronische half-

geleiderschakelaar 

ontwikkeld (1957 

General Electric) 

die in staat is grote 

stroomsterkten te 

schakelen; de thy-

ristor (een samen-

voeging van de woorden thyratron en transistor). Voor de toepassing 

in een HKZ ontstekingssysteem ontwikkeld een Canadese RCAF 

officier F.L. Winterburn in de kelder van zijn woning in Ottawa 

een relatief eenvoudig 

ontwerp waarbij van een 

ontstekingssysteem met 

een gebruikelijke mecha-

nische onderbreker wordt 

uitgegaan. In 1963 wordt 

voor dit ontwerp patent 

aangevraagd. 

HKZ unit NSU Wankel Spider

F.L. Winterburn

onderdelen HKZ unit NSU Wankel Spider

HKZ schema in patentaanvraag
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van ca 3000 HZ (bij de 3- en 6 pins uitvoering). 

Dit veroorzaakt in het laaddeel een hoorbare 

pieptoon. Door het openen van de onderbreker (3) 

geeft het stuurdeel een impuls  aan de thyristor (9) 

waardoor deze geleidend wordt. De thyristor blijft 

geleidend zolang er stroom door heen gaat. De 

condensator kan        zich nu via de thyristor en de 

primaire wikkeling van de ontstekingstransformator 

ontladen, waarbij in het secundaire deel  hiervan een 

zeer hoge spanningsstroom ontstaat (>40.000V). 

Via de stroomverdeler wordt deze stroom naar 

de bougies geleid. Daar de stroomsterkte door 

de onderbreker zeer gering is treden hier weinig 

inbrandverschijnselen op waardoor deze weinig 

slijtage vertonen en het ingestelde ontstekingstijdstip 

constant blijft.

Naast de prijzige elektronica heeft het systeem ook 

enige nadelen zoals:

•  In tegenstelling tot Kettering ontsteking waarbij 

per ontsteking meerdere vonken worden gepro-

duceerd, produceert  de HZK ontsteking per keer 

slechts een enkele vonk.

•  Gevaar voor overslag in de stroomverdeler en 

tussen parallel lopende ontstekingskabels.

•  Levensgevaarlijke hoge spanningen in het 

ontstekingssysteem! 

HKZ BIJ PORSCHE
Porsche kiest in 1968 voor de toepassing van de HKZ 

ontsteking bij de 911 om deze geschikter te maken 

voor het alle dag gebruik. De gebruikelijke inductieve 

ontsteking geeft bij de 911 problemen; vooral het 

vervuilen van de bougie bij gebruik met veel korte 

afstanden, de startproblemen door de grote belasting 

van de accu door de startmotor bij de motoren met 

een hoge compressieverhouding en de ontstekingsproblemen bij 

hoog toerental van de 6 cilinder motor. De toepassing van een 

transistorontsteking zou geen oplossing zijn omdat deze ook met 

de gebruikelijke bobine werkt. Met de HKZ ontsteking kunnen 

de problemen opgelost worden en Porsche past dit systeem dan 

ook toe van 1968 tot 1990 (dan alleen nog bij de 911 Turbo). Door 

de ontwikkeling van de moderne digitale motormanagement 

systemen (Bosch Motronic) begin jaren 80 worden de HKZ ontsteking 

stapsgewijs vervangen. 

Bij Porsche worden de volgende uitvoeringen toegepast : 

•  De 3 polige HKZ, aangestuurd door een  onderbreker contact. 

Toegepast bij de 911E van 1969 tot 1974, 911S 1969 tot 1975, 911T 

1970 tot 1974, 911RS 1973, 911 Carrera 1974 tot 1983, 911 1975 tot 

1977 en 911SC 1978 tot 1983.

•  De 6 polige HKZ, aangestuurd door een  inductieve onderbreker 

(vanaf 1978) en met 6 polige stekker zoals  toegepast bij de 911SC 

1979 tot 1982/83, 911(930) Turbo 1979 tot 1989.

•  De 8 polige HKZ, voor Porsche 911-Modelle met een inductieve 

onderbreker en 8-pol polige stekker zoals toegepast bij de 911 

Turbo 74-78 en de RSR uitvoering.

Bij de 911 zit de HKZ unit op het paneel aan de linkerzijde in de 

motorruimte. 

Principe schema HKZ

Bosch HKZ unit 

6 en 8 pin uitvoering

Bosch ontstekings-

transformator

Binnenwerk Bosch 

HKZ unit 3 pin 

uitvoering
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AANDACHTSPUNTEN
Specifieke aandachtspunten (zie voor de volledigheid ook de 

opmerkingen in de werkplaats handleiding!):

•  In de HKZ unit wordt een levensgevaarlijke hoge spanning           

opgewekt. Afgeraden wordt zelf metingen te doen aan een           

ingeschakelde ontstekingsonderdelen en de HKZ unit.

•  De bobine zoals die bij een gewoon ontstekingssysteem worden 

gebruikt verschilt wat betreft de constructie en eigenschappen 

van  die van de HKZ ontstekingstransformator ondanks het-

zelfde uiterlijk. Deze mogen dan ook niet met elkaar verwisseld 

worden. De historische Bosch HKZ exemplaren (bij voorkeur 

uit Duitse cq. Spaanse of zeer recente Braziliaanse productie) 

hebben het Bosch artikelnummer 0221 121 001. Ook kunnen de 

wat  goedkopere uitvoeringen voor een HKZ ontsteking van Beru 

of MSD worden toegepast.

•  Problemen met de ontstekingstransformator 

treden soms alleen op als deze warm wordt. Na 

afkoelen is de motor weer te starten. Omdat dit 

probleem zich ook kan voordoen bij een defecte 

HKZ unit is niet eenduidig waar het probleem zit. 

Een defecte ontstekingstransformator is vaak de 

oorzaak van een defecte HKZ unit.

•  Als bijv. door een defecte of losse bougiestekker, 

een losse verbinding aan de stroomverdeler of de-

fecte bougie de ontstekingstransformator de ont-

stekingsvonk niet aan de bougie kwijt kan, zal de 

vonkoverslag ergens in het systeem plaats vinden. 

Dit kan er ook toe leiden dat de HKZ unit defect 

raakt. Bedacht moet worden dat bij 40.000Volt de 

vonk een afstand tot 40cm (!) kan overbruggen. 

•  Zorg voor een goede aarding van de HZK unit.

VERVANGING VAN DE HKZ 
UNIT
De originele HKZ units zijn nu minstens 40 jaar 

oud en hoewel robuust gebouwd, kunnen deze toch 

de geest geven. De volgende oplossingen zijn dan 

mogelijk:

•  Laten repareren bij Bosch of een andere 

 reparateur.

•  Een gereviseerde unit aanschaffen.

•  De unit vervangen door een nieuwe moderne ont-

stekingsunit die bijvoorbeeld een diagnosefunctie 

bezit en waarbij verschillende ontstekingscurve 

zijn in te stellen. Hierbij zijn er een tweetal 

  smaken: een nieuwe ontstekingsmodule in een 

behuizing die lijkt op de originele Bosch unit 

 waardoor de originaliteit in stand blijft of een 

 module in een afwijkende behuizing. Bijvoorbeeld   

  Perma-Tune  en Classic-Retrofit kunnen nieuwe   

 units in een “Bosch” behuizing leveren. Units   

 van bijvoorbeeld MSD en M&W bezitten een eigen

 behuizing. Sommige modules mogen niet  in de

 motorruimte geplaatst worden omdat deze niet

 bestand zijn tegen het daar heersende klimaat.

Hakse Straatsma

Literatuur:

1) Porsche garage handleiding

2)  Electronic Ignition, Fred Winterburn, Morgan Sports car 

club of Canada

3)  F.L. Winterburn and his Capacitor Discharge Ignition, 

Linkedin, Unsung MotorI Industry

4) Ingenieurbüro Gerberding Detmold, www.911-hkz.de

Paneel met HKZ unit Porsche 911 E 1971
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Foto impressie van de door Henk 

Koop van de Porsche Model Club 

Europe georganiseerde International 

Porsche Collectors Day, dit jaar 

opnieuw gehouden in Mark Wegh’s 

Porsche Classic Center Gelderland in 

Heteren. Met 350 m1 tafels en 3.000 

m2 vloeroppervlak is dit naar verluidt 

de grootste indoor Porsche ruilbeurs 

wereldwijd.

Er was weer veel te zien en te beleven, 

naast Porsche modelauto’s in schaal 

1:1 tot 1:220 een omvangrijk aanbod 

van Porsche memorabilia, waaronder 

boeken, posters, magazines, 

brochures, kunst & design, gadgets, 

onderdelen, advertentiemateriaal, 

postzegels etc. Teveel om op te 

noemen: de foto’s vertellen het verhaal.

In het aangrenzende Porsche Centrum 

Gelderland waren alle nieuwe 2019 

Porsche modellen te bewonderen, 

waaronder de vernieuwde Macan en de 

net geïntroduceerde 992. 

Onze zusterclub de Porsche 356 Club 

Nederland gebruikte het evenement 

als startpunt voor een clubrit, die veel 

bekijks trok.

Kortom, een leuk en gevarieerd 

evenement, niet in de laatste plaats 

dankzij het mooie voorjaarsweer.

Houdt de kalender voor 2020 in de 

gaten!

Marc Bezem

Redacteur - webmaster

INTERNATIONAL PORSCHE COLLECTORS DAY 

INTERNATIONAL PORSCHE 
COLLECTORS DAY
OP 7 APRIL 2019
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Een foto impressie van de op 2e Paasdag verreden Tulpenrit door 

een deel van Flevoland en de Noordoostpolder.  

Verzameld werd er al vanaf half tien bij het Mechanisch Erfgoed 

Centrum (kortweg MEC) in Dronten, waar koffi e/thee/fris en 

appeltaart klaar stonden. Na een kort welkomstwoord door beide 

organisatoren Patrick de Wit en Hessel Roukema en ‘t uitreiken 

van de roadbooks, was er gelegenheid om het MEC te bezichtigen. 

Naast allerlei mechanische objecten als stoomwalsen, oude auto’s 

(waaronder een Porsche 911), hijsmaterieel en een werkende 

smederij werden ‘n tweetal Deutz diesel industriemotoren uit begin 

20e eeuw speciaal voor ons opgestart. Een mooi gezicht en geluid!

Rond elf uur werd het vertreksein gegeven. De van de Porsche 914 

Club Nederland “geleende” rit volgde voor een deel de toeristische 

tulpenroute, maar ook werd bijvoorbeeld het voormalig eiland Urk 

aangedaan. Onderweg was er volop gelegenheid om prachtige foto’s 

van de Porsches tussen de kleurrijke bollenvelden te maken. De 

beelden spreken voor zich. De lunch werd genuttigd in een “pop-up 

restaurant” bij het Tulpeninformatiecentrum te Creil. Er werd een 

voorjaarslunch geserveerd van lokale producten en verse fruitsapjes. 

Na het verlaten van de Noordoostpolder voerde de route over oude 

dijken van de Zuiderzee naar de haven van Vollenhove. Vervolgens 

was het richting Genemuiden, met de pont over het Zwarte Water 

naar Zwartsluis en via het Kampereiland richting Emmeloord. 

Onderweg was een tussenstop op het voormalige eiland Schokland 

de moeite waard. Op Middelbuurt, één van de oude woonterpen, is 

een museum ingericht over dit bijzondere in 1859 ontruimde eiland, 

wat op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO is geplaatst.

Eenmaal aangekomen in Emmeloord werd de dag bij hotel - 

grandcafé ’t Voorhuys afgesloten met een gezamenlijk drankje en 

een borrelhapje. 

Mede dankzij het schitterende weer en niet in de laatste plaats 

de perfecte organisatie een mooie start van het Porsche seizoen! 

Namens alle deelnemers veel dank aan Patrick de Wit en Hessel 

Roukema.

Marc Bezem

Redacteur - webmaster

TULPENRIT 2E PAASDAG 
22 APRIL 2019
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Dit boek vertelt het verhaal van de 
belangrijkste Porsche 917 van allemaal, de 
auto die Porsche zijn eerste overwinning 
schonk in de 24 uur van Le Mans. In 1970 werd 
‘s werelds belangrijkste sportwagenrace 
geteisterd door stortregens, maar ondanks 
dat slaagde 917-023, bestuurd door Hans 
Herrmann en Richard Attwood, erin om de 
overall overwinning voor de Duitse fabrikant 
op te eisen. Dit boek geeft niet alleen 
gedetailleerd inzicht in deze race, maar ook 
de zes andere waaraan 917-023 deelnam. 
Dit alles verlevendigd met een schitterende 
verzameling periodefoto’s, waarvan vele in 
kleur.

Belangrij kste topics
•  Het complete verhaal van Porsche 917-

023, die in 1970 de 24 uur van Le Mans 
won.

•  De zeven races van de auto komen 
uitvoerig aan bod, van de Brands Hatch 
1000 km uit 1970 tot de Daytona 24 Hours 
uit 1971.

•  Alle nog in leven zijnde coureurs van 
917-023 zijn speciaal voor dit boek 
geïnterviewd: Hans Herrmann, Richard 
Attwood, Vic Elford, Kurt Ahrens, Gérard 
Larrousse en Gijs van Lennep.

•  De fabrieks ondersteunde teams – 
Porsche Salzburg in 1970 en Martini 
in 1971 – komen uitgebreid over het 
voetlicht, inclusief interview input van 
monteur Helmut ‘Käfer’ Frauenschuh.

•  Bijna 300 periodefoto’s, veel eerder 
ongepubliceerd, ondersteund door een portfolio 
van speciaal gemaakte studiofotografi e.

Verkrijgbaar bij AutoNet carbooks

BOEKBESPREKING

Porsche 917-023

BOEKBESPREKING40
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AMSTERDAM GEEFT GEEN 
PARKEERVERGUNNING VOOR 
OLDTIMERS

Nu eens niet met een milieuzone maar via het 

weigeren van een parkeervergunning voor oude auto’s 

maakt de gemeente Amsterdam het oldtimerbezit 

in de stad wel heel moeilijk. Als bewoner je oudere 

auto met een vergunning op staat parkeren wordt 

onmogelijk; alleen in een eigen garage stallen van de 

auto blijft dan als parkeeroptie over.

Kamervragen over Amsterdams 
parkeren 
Dit discriminerend parkeerbeleid is ook de VVD 

Tweede Kamerleden Dijkstra en Ziengs opgevallen 

en zij hebben de minister en staatssecretaris van 

Infrastructuur en Waterstaat daarover vragen gesteld. 

Bijvoorbeeld of het niet eerlijker zou zijn om niet naar 

leeftijd, maar naar werkelijke uitstoot te kijken? En 

of de dames bewindspersonen het niet ‘zonde vinden 

dat iemand die in Amsterdam woont met een mooie 

klassieker uit de jaren 70/80 die auto niet meer 

kan parkeren? Ook naar de actuele luchtkwaliteit in 

Amsterdam wordt gevraagd: ‘welke Amsterdamse 

straten overschrijden in 2018 de Europese norm voor 

luchtkwaliteit?’

FEHAC NIEUWS

Hoeveel vervuilt een oldtimer nu eigenlijk
Beide vragenstellers hebben ook over de Amsterdamse stadsgrens 

gekeken met meer algemene vragen. Interessant is vooral de vraag: 

‘hoeveel viezer is een oldtimer of oudere auto die geparkeerd staat 

ten opzichte van eentje die van meer recente datum is.’ Ook of 

‘een gemeente autonoom is om dit allemaal zelf te regelen en hoe 

rechtvaardig dat is’, is een vraag die nu beantwoord gaat worden.

Benieuwd naar antwoorden
Als FEHAC zijn we heel benieuwd naar de antwoorden op deze 

Kamervragen, omdat het in veel gevallen vragen zijn naar de 

onderbouwing en invulling van het beleid van de overheid inzake 

het gebruik van oldtimers op de openbare weg.

FEHAC PLEIDOOI VOOR UNIFORME 
GEMEENTELIJKE MILIEUZONE DOOR 
KABINET OVERGENOMEN

In het regeerakkoord van het kabinet Rutte III stond dat deze 

regering van plan was de milieuzones overal gelijk te trekken. De 

FEHAC heeft er al vaak op aangedrongen om een einde te maken 

aan de wildgroei in de binnensteden van allemaal verschillende 

milieuzones. Als FEHAC zijn we er blij mee dat ons pleidooi 

voor harmonisatie nu succes heeft gehad. Eindelijk moeten de 

gemeenten met een milieuzone deze eenduidig en alleen voor 

diesels gaan invoeren.

Milieuzones zijn vrijgesteld voor benzine en 
40+ diesels
Het kabinet heeft nu besloten om per 1-1-2020 de milieuzones 

overal in Nederland alleen te laten gelden voor diesel personen-, 

bedrijfs- en vrachtauto’s. Gemeenten hebben daarbij de keuze 

om diesels vanaf 15 jaar oud of vanaf 20 jaar oud te weren. En 

diesel voertuigen van 40 jaar en ouder zijn van rechtswege al 

vrijgesteld van de milieuzone-regelgeving. Dat betekent dat alle 

benzinevoertuigen en dieselvoertuigen 40+ straks niet meer kunnen 

worden geweerd in een gemeentelijke milieuzone en (het kopen 

van) ontheffingen voor deze voertuigen daarom ook niet aan de 

orde is. De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat die 

hierover gaat stuurt het harmonisatie besluit milieuzones nu naar 

de Tweede en Eerste Kamer om het daar te bespreken en te laten 

goedkeuren.

Einde aan de Utrechtse, Rotterdamse en 
Amsterdamse uitzonderingen
De harmonisatie betekent dat een paar gemeentelijke afwijkingen 

bij de milieuzones tot het verleden gaan behoren. In Utrecht vervalt 

het aanvragen van een vergunning voor 40+ diesels. In Rotterdam 
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worden definitief ook de oude benzineauto’s weer toegelaten. 

In Amsterdam vervalt de uitsluiting voor bijvoorbeeld oude 

touringcars en vrachtwagens als die op benzine lopen.

Duidelijke borden begin van een milieuzone
Er komt een systeem van eenduidige borden dat begrijpelijk is voor 

de automobilist.

Gemeenten bepalen zelf of zij een milieuzone invoeren en of ze 

dieselauto’s van 15 dan wel 20 jaar weren. Ook mogen ze zelf 

bepalen hoe groot hun milieuzone wordt. De nieuwe regels gelden 

vanaf 2020. De twee categorieën van milieuzones schuiven in 

2025 een stap op. Dan gaat het verbod voor 20+ naar 15+ en de 

gemeenten die al vanaf 2020 op 15+ zitten, hanteren dan een nog 

stengere norm. Dit gebeurt in 2025 volgens het ministerie van I&W 

omdat auto’s in Nederland sowieso steeds schoner worden.

Andere voertuigen andere regels
Het staat gemeenten vrij om voor andere voertuigen, zoals brom-
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fingenbeleid te hanteren, met inbegrip van leges voor ontheffingen. 
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een nieuwe lappendeken aan verschillende bromfietszones komt 
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AMSTERDAM WIL IN 2030 
UITSTOOTVRIJE VOERTUIGEN ...
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luchtvervuiling door het verkeer.

 

Hoe realistisch is dat? 
BOVAG-voorzitter Bertho Eckhardt rekende het in 

Nieuwsuur voor: per jaar worden er in Nederland 
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 Luchtkwaliteit al enorm verbeterd
Opvallend is, dat Amsterdam gemakshalve voorbij 

gaat aan de enorme stappen die al gemaakt zijn bij 

de verbetering van de luchtkwaliteit. Tussen 2010 en 
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horizon, die wettelijk gezien helemaal niet mogelijk 

is’. Tweede Kamerlid Roy van Aalst (PVV) laat zich 
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nog veel krasser uit: ‘Vanaf 2030 is Amsterdam ècht alleen nog voor de 

subsidieslurpende Tesla-elite...’ Gelukkig stelt Dijkstra: ‘De milieuzones, 

daar gaan wij hier in Den Haag over en niet Amsterdam.’

 

Innovatieve brandstof voor schonere lucht in heel 
Nederland
Wij mogen er als hoeders van het Mobiel Erfgoed blij mee zijn dat de Tweede 

Kamer wel de nodige realiteitszin toont. De gemeenten hebben steeds 

stengere regels uitgevaardigd in hun ijver om de schoonste gemeente van 

Nederland te worden. Ons land werd omgetoverd in een lappendeken aan 

milieuzones met allemaal hun eigen regeltjes. Het Kabinet heeft naar de 

redelijke argumenten van belangenbehartigers als de FEHAC geluisterd en 

nu voorstel voor harmonisatie van milieuzoneregels naar de Tweede Kamer 

gestuurd. Wij juichen dat van harte toe! Immers: met onze inzet op het 

vrijwillig meewerken aan schonere lucht door het toepassen van (duurdere) 

innovatieve brandstoffen, werken wij overal in Nederland al mee aan 

verbetering van luchtkwaliteit, en niet alleen in de milieuzones.

 

Nu hopen dat de milieuzones voor bromfietsen ook snel worden 

geharmoniseerd....

FEHAC NIEUWS

De FEHAC (Federatie Historische 

Automobiel- en 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. 

PATRICK CARDINAELS  PATRICK.CARDINAELS@SKYNET.BE

JOS VAN DIJK  JOSVANDIJK@GMAIL.COM

845.19

846.19 

Nieuwe leden



CLUBEVENEMENTEN

Zwarte Woud weekend
Classic Days Schloss Dyck
Goodwood Revival
Cars & Coffee 
Rijtraining Dolf Dekking
Herfstrit
Technische dag

EXTERNE EVENEMENTEN

Oldtimer Grand Prix
Concours d’Elegance
Historic Grand Prix

14 t/m 16 juni
2 t/m 4 augustus
13 t/m 15 september
eind september
4 en 5 oktober
13 oktober
november

9 t/m 11 augustus
24 en 25 augustus 
6 t/m 8 september

Bernau (D)
Jüchen (D)
Goodwood (UK)
nader te bepalen
Luxemburg
België - Nederland
nader te bepalen

Nürburgring (D)
Soestdijk
Circuit Zandvoort

EVENEMENTENKALENDER 2019

NB. Data zijn onder voorbehoud en kunnen nog wijzigen!
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KNAC goes USA

www.usaautoreizen.nl

Dag 13 Fremont – San Francisco (50 mijl) 
Na de 2.737 meter lange Golden Gate bridge en een 
kort bezoek aan het gezellige Sausalito, rijden we 
naar het hotel en heeft u de rest van de dag vrij. Neem 
bijvoorbeeld een hop-on-hop-off bus, of de kabeltram, 
bezoek Fisherman Wharf of rij de wereldberoemde 
bochtige Lombard Street.  

Dag 14 San Francisco – Carmel by the Sea (145 mijl) 
Via Monterey over de bekende 17 mile drive en het 
vanwege zijn jaarlijkse oldtimer veiling wereldberoemde 
Pebble Beach naar het pittoreske Carmel.

Dag 15 Carmel by the Sea – Santa Barbara (260 mijl)
Over de legendarische Highway 1 langs de kust van de 
Grote Oceaan passeren we vele bezienswaardigheden 
zoals o.a. Point Lobos, Julie Pfeiffer Burns State Park, 
Hearst Castle, Piedras Blancas (zeeolifanten spotten), 
etc. om uiteindelijk in Santa Barbara aan te komen.  

Dag 16 Santa Barbara – Los Angeles (175 mijl) 
De laatste dag rijden brengt ons via Highway 1 en door 
het Los Padres National Forest en de 405 naar Los 
Angeles waar we de eigen auto’s bij de vervoerder 
inleveren en dan naar het hotel gaan om de rest van de 
dag te genieten van de stad Los Angeles. Equipes met 
een huurauto kunnen daar ook morgen nog gebruik van 
maken.

Dag 17 Los Angeles (vrije dag) 
Vandaag kan iedereen zelf bepalen waar men naar toe 
wil in deze grote stad. Is het Hollywood, shoppen in 
Rodeo Drive of naar Long Beach in het zuiden van LA? 
Ook proberen we een bezoek af te leggen bij Jay Leno, 
bekend om zijn uitgebreide autoverzameling waaronder 
de nodige unieke exemplaren.

Dag 18 Los Angeles - Amsterdam 
De terugreis naar Amsterdam wordt aanvaard. 
Huurauto rijders leveren die in bij de verhuurder op het 
vliegveld, de zestiger jaren Mustang rijders laten de 
auto’s achter op de parkeerplaats van het hotel. Met de 
hotel shuttle gaan we naar het vliegveld. 

Dag 19 Aankomst Amsterdam 
We nemen afscheid van elkaar, de reisleiders en de 
technische equipe. 

www.usaautoreizen.nl

Deze 19 daagse avontuurlijke route kan gereden 
worden:
-Met uw eigen oldtimer/klassieker/sportwagen,   

kosten per equipe € 12.990,-;

-Met een huurauto, bijvoorbeeld Ford Mustang of   
soortgelijk, kosten per equipe € 10.500,-;

-Met een gehuurde Ford Mustang uit de zestiger   
jaren (beperkt beschikbaar), kosten per equipe 
€ 13.750,-.

De prijzen zijn inclusief 2 vliegtickets (economy 
class), professionele Nederlandstalige reisleiding, 
transfers van het vliegveld naar het hotel en v.v., 
alle overnachtingen (2 persoons kamer) in 
uitstekende hotels met merendeels continental 
ontbijt, zeevervoer eigen auto, 4 gemeenschappelijke 
diners/lunches, begeleiding door een technisch 
team, routeboeken, routekaarten, hulp bij 
repatriëring van een gestrande auto en een reisgids. 

Niet inbegrepen in de prijs zijn o.a. een 
eenpersoonskamer toeslag, een transport-
verzekering (ca. 0,9% van de taxatiewaarde), 
rijverzekering eigen auto (€ 600,- tot een 
taxatiewaarde van $ 150.000,-, daarboven op 
aanvraag), kosten visum (ESTA), parkeergeld 
hotels, persoonlijke uitgaven (o.a. eten, drinken, 
entreegelden parken en musea, etc.) en een reis- 
en annuleringsverzekering.

Het maximaal aantal equipes is 30. 

De KNAC organiseert samen met USA Autoreizen 
een informatiemiddag. Wanneer deze gehouden 
wordt en waar, zie www.usaautoreizen.nl

Inschrijven voor deze avontuurlijke reis kan via 
www.usaautoreizen.nl.

Inschrijven voor de informatiesessie kan via 
ledenservice@knac.nl onder vermelding van uw 
KNAC lidmaatschapsnummer, uw naam en het 
aantal personen (max. 2).

USA Reizen is lid van SGR en 
Stichting Calamiteitenfonds Reizen.

KNAC goes USA
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naar het hotel en heeft u de rest van de dag vrij. Neem 

bijvoorbeeld een hop-on-hop-off bus, of de kabeltram, 

bezoek Fisherman Wharf of rij de wereldberoemde 

bochtige Lombard Street.  
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Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur  
en van 13.00 tot 17.00 uur. Zaterdag op afspraak.

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® klassieker-
autosportstoelen 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!

Klassieker autosportstoelen

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

www.bf-torino.nl 

Rally ST

  Nieuw design
‘60-’70 styling. 

Speciaal voor 
de klassieke 
Porsche

  Nieuw design
‘60-’70 styling. 

Speciaal voor 
de klassieke de klassieke de klas
Porsche

LeMans

Speciaal Porsche!  •  handleiding inbouw online  •  DEKRA-keur  

Rallystoel met 
goede zijsteun. 
Voor 4, 5 en 6 

punts gordel
systeem

Rally ST

Rallystoel met 
goede zijsteun. 
Voor 4, 5 en 6 

punts gordel
systeem
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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.

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.

Word lid van de KNAC en ontvang 8 x per jaar ‘De Auto’.

Passie voor auto’s?

005101_Adv_KNAC_A4.indd   1 23/11/18   10:11



Keep it original.

De klassieke 911 & 912. 
Wie kan er nu beter zorgen voor uw klassieke 911 of 912 dan de Porsche offi ciële dealer? Als 

geen ander hebben wij de kennis in huis om uw Porsche perfect te onderhouden. Door gebruik 

van originele onderdelen en een uitstekend advies bent u altijd zeker van kwaliteit. Want wat 

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

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 Groningen Bornholmstraat 25, 9723 AW Groningen. Telefoon 050 8 537 911. 

Porsche Centrum Leusden Zuiderinslag 8, 3833 BP Leusden. Telefoon 033 4 949 911.
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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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. 

The car nobody needs, 
but everybody wants.
Ferdinand Porsche
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