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VAN DE VOORZITTER

DE TEMPERATUUR ZAKT ALWEER REGELMATIG ONDER DE 7
GRADEN CELSIUS, DUS HET IS WINTERBANDEN WISSEL TIJD….
NEE, NIET VOOR ONDER DE 911, MAAR ONDER DE ANDERE
AUTO’S. DAT BETEKENT DAT HET WEER ECHT KOUD WORDT EN
OOK DAT HET NIET TE LANG MEER DUURT VOORDAT 2017 VOORBIJ
IS. VOOR MIJN GEVOEL IS HET NOG NIET ZO LANG GELEDEN DAT
WE IN LEIPZIG EN HET THÜRINGER WALD ZIJN GEWEEST.

D

Het ultieme clubhuis.
Het ultieme clubhuis.

e temperatuur zakt alweer regel-

aangegeven zich na meer dan acht

grade. Deze relaissetjes zijn kompleet

matig onder de 7 graden Celsius,

jaar niet meer beschikbaar te zullen

met instructies in de markt verkrijg-

dus het is winterbanden wissel tijd….

stellen voor deze functie binnen het

baar, onder meer bij Kroon Wiring

Nee, niet voor onder de 911, maar

bestuur. Verderop in dit magazine licht

waar we onlangs zijn geweest met de

onder de andere auto’s. Dat betekent

hij dit zelf verder aan de lezer toe. Het

technische dag.

dat het weer echt koud wordt en ook

bestuur bedankt Bernie voor alle inzet

Bij mij gaan het motorblok en de

dat het niet te lang meer duurt voor-

binnen de EC en voor de jaren dat hij

versnellingsbak weer uit de 911 om het

dat 2017 voorbij is. Voor mijn gevoel

dit met toewijding heeft gedaan. Van-

in vorige editie van het clubmagazine

is het nog niet zo lang geleden dat we

zelfsprekend staan we hier tijdens de

beschreven probleem met de koppe-

in Leipzig en het Thüringer Wald zijn

komende ALV nog bij stil.

ling te verhelpen. Ook ga ik mij eens

geweest.

Het voorgaande bracht met zich mee

storten op de intervalschakeling van de

Einde van het jaar betekent ook weer

dat we op zoek moesten naar een

ruitenwissers. Na een paar nuttige tips

dat we kunnen vooruit kijken naar

nieuw hoofd EC en bestuurslid. We

te hebben gekregen tijdens de laatste

2018. Wat gaan we doen als club?

kwamen als bestuur unaniem uit op

technische dag, hoop ik deze scha-

Welke mooie evenementen gaan we

een clublid die in de afgelopen jaren

keling weer goed werkend te krijgen.

bezoeken? Genoeg kan ik u vertellen.

heeft laten zien hart voor de club te

Kortom, ik hoef me weer niet te verve-

De volledige kalender staat verderop

hebben en participeerde in verschillen-

len komende wintermaanden.

in dit clubmagazine vermeld. Naast

de initiatieven. Deze persoon was gelijk

Ik wens iedereen een geweldige

natuurlijk ons 25-jarig clubjubileum,

enthousiast, heeft de functie aanvaard

december maand toe en natuurlijk het

waarvoor zich een zeer groot aantal

en zal tijdens de komende ALV worden

allerbeste voor het nieuwe jaar. En

leden hebben aangemeld, kijk ik er

benoemd. Wie het is maken we later

zoals elk jaar hoop ik dat we maar weer

naar uit weer naar Le Mans af te reizen

bekend…

snel in onze sportwagens uit Stuttgart

voor de classic editie van dit geweldige

Tja, en dan is het voor de meeste van

kunnen gaan rijden!

evenement. Ook toeren door de Moezel

ons weer tijd de Porsche ‘winterklaar’

staat op het lijstje. Kortom, er is weer

te maken, voor zover dit al niet is ge-

Hessel Roukema

voor een ieder wat wils.

daan. Verderop in dit magazine geven

Voorzitter

Ook nemen we in 2018 helaas afscheid

Albert Vos en Peter Broerse een aantal

van Bernie als bestuurslid en hoofd EC

praktische tips. Ook is de winterperiode

(evenementencommissie). Hij heeft

een mooie kans om wat achterstallige
klusjes af te werken zodat de auto weer
klaar is voor het nieuwe seizoen. Een
mooie en zeker nuttige aanpassing is
het installeren van een relaisset voor de
koplamp verlichting van onze oudjes.

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.
PorscheAmsterdam
Centrum Leusden
Zuiderinslag
8, 3833
BP Leusden.Telefoon
Telefoon020
03344911
949911.
911.
Porsche Centrum
Sijsjesbergweg
50, 1105
AL Amsterdam.
Porsche
Centrum
Maastricht
Afrikalaan
37, 6199305,
AH Maastricht
- Airport. Telefoon
Telefoon 088
043 88 911
000911.
911.
Porsche
Centrum
Eindhoven
De Scheper
5688 HP Oirschot.
Porsche
Centrum
Rotterdam
Landaulettestraat
Telefoon026
088356
91109911.
911.
Porsche
Centrum
Gelderland
Ressenerbroek9,2,3063
6666NR
MRRotterdam.
Heteren. Telefoon
Porsche
Centrum
Twente Vonderweg
33, 7468
DC Enter.Telefoon
Telefoon050
05487537
384911.
911.
Porsche Centrum
Groningen
Bornholmstraat
25, 9723
AW Groningen.
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.
16-1982 Porsche - adv - 1-1 - Porsche 911 - 912 Club - 210 x 297 mm DEF.indd 1

Dit heeft als voordelen dat je een betere
lichtopbrengst krijgt en je de erg dure
en schaarse lichtschakelaar ontlast.
Deze aanpassing kost je 30 minuten in
tijd, maar is een zeer waardevolle up-
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VAN DE REDACTEUR/WEBMASTER

VERDEROP IN DIT CLUBMAGAZINE LEEST U DAT ER BEGIN VOLGEND
JAAR EEN WISSELING IN DE BESTUURSSAMENSTELLING OP TIL IS.

V

anzelfsprekend is hier gedurende de afgelopen

Porsches. De transitie van fossiele brandstof naar

bestuursvergaderingen uitgebreid bij stilgestaan en dan

rijden op duurzaam opgewekte elektriciteit is op

dwaalden m’n gedachten regelmatig af naar de voorbije jaren in

dit moment zeer actueel maar Hakse legt uit dat

’t clubbestuur. Op uitnodiging van onze toenmalig voorzitter Gijs

de grondbeginselen hiervan al meer dan 120 jaar

van Wagensveld trad ik eind 2006 als redacteur tot ’t bestuur

geleden werden uitgedacht en in de praktijk gebracht

toe. Naast Gijs – die tussen 1993 en 2010 (!) de voorzittershamer

en licht toe welke belangrijke rol Ferdinand Porsche

hanteerde – bestond het bestuur op dat moment uit Erik-Jan

Sr. hierin heeft vervuld. TC lid Albert Vos geeft

Huiberts (penningmeester), Peter Plasmans (secretaris – zij het

ons op zijn geheel eigen wijze actueel inzicht in de

kortdurend), René Hazejager (webmaster) en Albert Vos (TC).

waardeontwikkeling van onze Porsches. Na lezing

Bestuursvergaderingen speelden zich in die jaren steevast bij

van zijn artikel het taxatierapport van uw auto er

Gijs thuis af en kenden een vast patroon waarvan nimmer werd

nog maar ‘ns op naslaan zou ik zeggen. Het andere

afgeweken. Ontvangst met koffie en gebak wat onder uitgebreide

lid van de TC Peter Broerse kijkt terug op zijn

algemene beschouwingen werd genuttigd met aansluitend opening

winterproject 2016-2017: een minutieus uitgevoerde

van de vergadering. Minutieuze behandeling van alle agendapunten

restauratie en modificatie van onder meer het

onder leiding van de voorzitter die – niet in de laatste plaats door

onderstel en de stuurinrichting van zijn auto. Zeer

zijn langjarige ervaring – veelvuldig het woord nam en er op

lezenswaardig en leerzaam, mede dankzij de zeer

bepaalde vlakken uitgesproken standpunten op na hield. Met de

uitgebreide fotoreportage. In een apart artikel geven

nodige humor overigens. Gedurende het avondvullend programma

Peter en Albert samen de nodige tips voor het stallen

ruime pauzes waarin de voorzitter allerlei koude en warme snacks

van de auto gedurende de komende wintermaanden.

en andere hartige lekkernijen serveerde. Kortom, een mix van

Doe er uw voordeel mee. Van Porsche Nederland

Randstedelijke zakelijkheid en Brabantse gezelligheid aan de

ontving ik een artikel met foto’s naar aanleiding van

keukentafel. Het gebeurde regelmatig dat de vergadering ruim na

de op 2 oktober jl. gehouden “Name your car day”.

middernacht werd afgerond en dan moest er door een aantal van

Zelf stelde ik tot slot een stuk samen over de op 29

ons nog een uurtje of langer worden gestuurd… Ik kijk er met heel

oktober jl. op 87 jarige leeftijd overleden oud Porsche

veel plezier op terug. In de daarop volgende jaren mocht ik getuige

CEO Peter W. Schutz. Deze veelzijdige manager

zijn van verschillende bestuurswisselingen waardoor je (ik) naar

van Duits-Amerikaanse afkomst deelde tussen 1981

verloop van tijd vanzelf het oudste en oudst zittende bestuurslid

en 1987 in Zuffenhausen de lakens uit. Hij nam in

wordt. Tijdens m’n militaire dienstplicht halverwege de jaren ’80

die periode een aantal beslissingen die naderhand

werd je dan (eerbiedwaardig) een “ouwe stomp” genoemd, die

cruciaal bleken te zijn voor het voortbestaan van

geacht werd zich voorbeeldig te gedragen tegenover de “oliebollen”

Porsche en in het bijzonder de 911 modelserie.

en de “fillers”. Ook een periode waarop ik met plezier terugkijk

Hiervan plukt Porsche tot op de dag van vandaag de

overigens. Enfin, na deze korte terugblik nu snel over naar de

vruchten. Rest mij u fijne feestdagen en een gezond

inhoud van dit clubmagazine. Naast de vaste rubrieken en columns

en voorspoedig 2018 toe te wensen.

is daar allereerst de kersverse evenementenkalender voor 2018 met
als toegift een vooruitblik op de voor volgend jaar op stapel staande

Marc Bezem

buitenlandse ritten. Jos Baijens blikt terug op de in oktober jl. in

redacteur en webmaster

Limburg verreden Herfstrit, diverse leden stuurden sfeerbeelden
in. Johan Meijer doet verslag van de technische dag bij Kroon
Wire Harnesses in het Groningse Kolham en Datona in het Friese
Haulerwijk. Het was de verre reis meer dan waard, schrijft Johan.
Clublid Willem ter Schure zegde mij dit voorjaar toe nog in
2017 met zijn auto’s op te zullen optreden in de rubriek “Even
voorstellen”. Een belofte die bij deze door de oud wethouder van
de Gemeente Rijssen-Holten wordt ingelost. Hakse Straatsma
ging er afgelopen periode weer ‘ns ouderwets voor zitten en
verrichte een grondige studie naar de geschiedenis van de hybride

8
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VAN DE EVENEMENTENCOMMISSIE

COLOFON

TIJDENS EEN JAARVERGADERING ZO’N 12 JAAR GELEDEN
IN GRAND CAFÉ DE VERDRAAGZAAMHEID IN ZALTBOMMEL
VROEG DE TOENMALIGE VOORZITTER GIJS VAN
WAGENSVELD AAN DE AANWEZIGE LEDEN WIE INTERESSE
HAD OM MEE TE HELPEN BIJ HET ORGANISEREN VAN DE
EVENEMENTEN. BERT (KLUNDER) EN IK (BERNIE) WAREN EEN
AANTAL JAREN DAARVOOR GELIJKTIJDIG LID GEWORDEN
EN VOELDEN DAAR WEL WAT VOOR ... WAARMEE DE EERSTE
EVENEMENTENCOMMISSIE WAS GEBOREN.

en Datona, was zeer zeker de moeite van de lange rit naar het
noorden waard. Johan Meijer blikt hier verderop in deze uitgave op
terug.
Voor 2018 is de agenda inmiddels bekend. Op 14 januari hopen
wij u te zien op de nieuwjaarsreceptie. Ook de SWAP meeting
in combinatie met de Porsche 356 club staat voor januari weer
gepland. De jaarvergadering vindt plaats op 11 maart en ook de
Paas- en herfstrit staan traditiegetrouw op de agenda. Naast deze
jaarlijks terugkerende evenementen hebben we in 2018 een viertal
buitenlandritten waarover u inmiddels een vooraankondiging
heeft mogen ontvangen. In mei staat de Moezelrit gepland, in juli
Le Mans Classics en een rit naar Oostenrijk / Duitsland (Ennstal
Classics met diverse museumbezoeken) en na de zomervakantie
hebben we in september de Ardennenrit gepland. We hopen

W

u volgend jaar te mogen begroeten op een of meer van deze
e werden door Gijs wegwijs gemaakt in

evenementen.

het maken van een kalender. Dat laatste

ging heel pragmatisch. Je neemt een A4-tje, verdeel

Fijne feestdagen en tot ziens op de nieuwjaarsreceptie!

die in 12 horizontale vakken en vul van boven naar
beneden de maanden in. Vervolgens zet je bij januari

Bernie Westhoff en Dennis Gronert

‘nieuwjaarsbijeenkomst’, bij maart ‘jaarvergadering’,
bij april ‘paasrit’ en bij september ‘herfstrit’. Daarna
was het met elkaar veel brainstormen voor de verdere
invulling met (toen nog) als uitgangspunt dat het

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 213, 2690 AE ‘s-Gravezande
06 – 247 339 72
secretariaat@klassieke911912.nl
REDACTIE / WEBMASTER
Marc Bezem
033 - 257 24 00
redactie@klassieke911912.nl
webmaster@klassieke911912.nl
EVENEMENTENCOMMISSIE
Bernie Westhoff
0543 - 52 02 71
ec@klassieke911912.nl

beslist niet duur mocht worden. Dat viel in het begin
niet mee en we hadden dan ook bewondering voor
Gijs hoe hij dit (naast voorzitter en bestuurder) altijd
runde.
Om meer leden bij het organiseren van evenementen
te betrekken, zijn we toen ook een protocol gaan

dagen en daarmee steeg ook het gemiddeld aantal deelnemers.

opstellen. Dit document dient nog steeds als

De EC heeft vervolgens met ondersteuning van onze huidige

uitgangspunt of handvat voor iedereen die een

clubvoorzitter Hessel Roukema en de andere bestuursleden de

evenement organiseert. De tijd leerde ons dat onze

evenementenkalender verder uitgebouwd tot wat het nu is.
Ikzelf vindt het echter nu tijd om plaats te maken voor een

DE TIJD LEERDE ONS DAT ONZE
LEDEN NIET ZOZEER DE (LAGE)
PRIJS MAAR JUIST BIJZONDERE
EN VEELZIJDIGE EVENEMENTEN
BELANGRIJK VONDEN.
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enthousiaste opvolger, die met nieuwe ideeën verdere invulling
kan geven aan de wensen van onze clubleden. De komende
jaarvergadering neem ik dan ook afscheid als bestuurs- en EClid om vanaf dan als clublid zeker te blijven deelnemen aan onze
evenementen. Bij deze dank ik alvast alle EC- en clubleden van toen
en nu, die hebben meegeholpen en bijgedragen aan de vele mooie
ritten!
Voor het echter zover is, terug naar onze kalender, met een korte

leden niet zozeer de (lage) prijs maar juist bijzondere

terugblik op de laatste evenementen van dit jaar.

en veelzijdige evenementen belangrijk vonden. Na

Dank aan de 15 deelnemers van ons die deelgenomen hebben aan

een aantal jaren nam Bert ‘wat gas terug’ en tijdens

de Tourrit Wheels in the West, waarvan de opbrengst naar een

een jaarvergadering – toen onder voorzitterschap van

goed doel is gegaan. Met 26 auto’s en 52 volwassenen zijn we op 22

Erik-Jan Huiberts – boden clubleden Dick Bruil en

oktober naar het Zuiden des Lands getogen voor een fantastische

Gerard Wigmans aan om plaats te nemen in de EC.

herfstrit … het verslag hiervan treft u verderop in dit magazine aan.

Uit een enquête onder de leden bleek de behoefte aan

Dank hiervoor aan Albert en Guy (spreek uit als ‘Kie’ ... dus zonder

met name meer buitenlandse ritten en technische

zachte ‘G’). Het laatste evenement, een bezoek aan Kroon Wiring

ONTWERP
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Naam: Willem W.A.J. ter Schure.
Leeftijd: 70
Burgerlijke staat: Getrouwd met Betsy meer dan 45 jaar.
1 zoon 1 dochter 1 schoondochter en 4 kleinkinderen.
Werk: Gepensioneerd, daarvoor 10 jaar wethouder n
de Gemeente Rijssen-Holten en daarvoor vele jaren
bij de rijksdienst voor vee en vleeskeuring gewerkt.
Hobby’s: Auto’s, auto’s, auto’s en een beetje tennissen
en wandelen.
Porsche: Porsche 912 SWB 1966, Porsche 911 SC
cabriolet 1983 (ex Albert Vos) en Mercedes 200
kompressor estate 2008 voor dagelijks gebruik en
caravan.

EVEN VOORSTELLEN

WILLEM TER SCHURE
Dit voorjaar werd ik door onze redacteur en webmaster Marc Bezem benaderd
of ik voor de rubriek Even Voorstellen een stukje wilde schrijven. Dit heb ik
toegezegd maar toen bleek dat er nog enkele andere stukjes in voorraad lagen is
dat door mij even aan de kant gelegd. Marc kennende laat hij dit niet over zijn kant
gaan en enkele weken terug moest ik eraan geloven.

A

l vroeg was ik geïnteresseerd in gemotoriseerd vervoer en

het technische vlak, bij een vastloper zelf de motor

dat kwam tot uiting toen ik als 14 jarige betrapt werd op het

uit elkaar gehaald de cilinder op laten boren en een

berijden van een Solex, opgebracht naar het politiebureau en na

nieuwe zuiger gemonteerd, kreeg hem zowaar weer

enkele benauwde uren met een stevige waarschuwing naar huis

aan het lopen. Na twee jaar was het einde oefening

gestuurd, wel lopend. Amper 16 jaar oud werd de eerste brommer

na een frontale botsing met een auto waarbij ik

aangeschaft, moest in die jaren een Puch zijn. Deze werd

er zelf gelukkig ongeschonden vanaf kwam maar

uiteraard opgevoerd en daar heb ik mijn eerste stapjes gezet op

met de Puch was het afgelopen. Het volgende

voertuig was mijn eerste auto, een 2CV en hier

de Rijkspolitie die in de 60er jaren over des heren wegen reed en

hebben we heel veel plezier mee beleeft, hierin heeft

dat was zo inspirerend dat ik zei, ooit koop ik ook een Porsche.

Betsy ook auto leren rijden. Daarna werd er een

Door werk gezin en andere prioriteiten is dat plan op de lange

Renault 8 aangeschaft, verder zijn er Renault 4 en

baan geschoven. In 1997 werd de belangstelling voor Porsche wat

5 langsgekomen een tweetal mini’s en nog een hele

realistischer er was wat geld gereserveerd en ik begon rond te

rits aan ander automobielen. De eerste sportauto

kijken. Na een aantal proefritten in een 911 kwam mij ter ore dat

was een Volvo 480 Turbo. Na een jaar waren we

er een 912 te koop stond bij een particulier in Leusden. Dit type

deze helemaal zat door voortdurende elektronische

stond bij mij nog niet op het netvlies en op een zondagmiddag,

problemen en vanaf 2002 rijden we Mercedes.

na het voetballen gebeld en naar Leusden gereden. De eigenaar

Mijn belangstelling voor Porsche is ontstaan door

had een klassieke motor met zijspan gekocht reed weinig in

11
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EVEN VOORSTELLEN: WILLEM TER SCHURE

MIJN BELANGSTELLING VOOR PORSCHE IS ONTSTAAN
DOOR DE RIJKSPOLITIE DIE IN DE 60ER JAREN OVER
DES HEREN WEGEN REED EN DAT WAS ZO INSPIREREND
DAT IK ZEI, OOIT KOOP IK OOK EEN PORSCHE.

EVEN VOORSTELLEN: WILLEM TER SCHURE

laswerk waren 4 gaatjes in de bodem

binnengekomen. Motorisch hoefde er niet veel aan de 912 te

auto en de prachtige documentatie bekeken, een

waar vliegtuiggordels waren bevestigd,

gebeuren, is bij Lammertink nagekeken en alleen de drukgroep

proefrit gemaakt en een dag later de transactie via

niet bepaald veilig, alsmede twee

diende vervangen te worden. De gehele binnenbekleding heb ik

de telefoon afgemaakt. De auto verkeerde in een

omgekrulde velsrandjes waar jaren

met een stoomcleaner gereinigd en opnieuw aangebracht nadat

prachtige conditie, zowel technisch als cosmetisch

vocht in was blijven staan. Daarna de

ik de bodem beplakt had met geluiddempend materiaal. Hierna

en ook nu staat hij nog te stralen in de garage. We

hele onderkant inclusief de wielkasten

begon de montage van het geheel, waarbij een bevriende ANWB’er

hebben met de SC ondertussen 36.000 km gereden

en de bodem aan de binnenkant

mij hielp bij het plaatsen van de ruiten, waarna in de kerstweek de

waarbij rondritten op Corsica en Wales en niet te

ontroest en van primer en coating

brug naar beneden kon en een proefstart kon plaatsvinden. Een

vergeten de fantastische toer naar het Comomeer in

de Porsche en wilde hem wegens

ook de rubbers waren voor een groot

voorziet. De brandstoftank motor-

geweldig moment als de Porsche weer tot leven komt. De eerste

dit voorjaar.

ruimtegebrek wegdoen. Ik had mij wat

gedeelte uitgedroogd. Toen ook

afdekplaten etc. zijn gereinigd en

proefrit moest ik van Betsy alleen doen, dit om uit te zoeken of het

We zijn ondertussen al zo’n 18 a 19 jaar lid van

verdiept in documentatie over de 912

besloten de wagen te strippen maar

opnieuw gecoat . De hele carrosserie

wel veilig was en alles goed werkte. Sindsdien hebben wij 25.000

deze gezellige club en genieten elke keer weer

en hem uitgebreid bekeken. De auto

daar moest eerst weer voor gespaard

is daarna bij autospuiter Maneschijn

probleemloze mijlen met de 912 gereden. Ook heeft de 912 dienst

van de activiteiten die door het bestuur en de EC

was in 1992 ingevoerd uit Amerika en

worden. Eind 1998 een handboek

in Nijverdal in onderdelen gespoten

gedaan als trouwauto voor onze zoon. Een serieus probleem had

georganiseerd worden, zo kijken we uit naar het

afgeleverd door een bedrijf in Culver

gekocht en onder geestelijke

en het resultaat is nu 19 jaar later

ik toen na een rit naar Friesland, de spanningsregelaar in brand

jubileumfeest van volgend jaar mei. Dank voor al

City Californië, proefrit gemaakt

begeleiding van Gerrit Terwee, toen

nog in redelijk goede conditie. In

vloog tijdens het rijden. Gelukkig een brandblusser in de auto

dit tijdrovende vrijwilligerswerk en we hopen er nog

en een week later gekocht in april

Chef-monteur van Edwin Lammertink

de tussentijd in Oberhausen via

en binnen enkele seconden de vlammen gedoofd. Gevolg alle

jaren samen met jullie van te genieten.

1998. De 912 stond op 6,5 inch ATS

(nu Porschecentrum Twente),

internet vier originele stalen velgen

bedrading versmolten en de motor wit van de schuimblusser. De

wielen, dit kwam de rijeigenschappen

begonnen.

gevonden en hierop Michelins

verzekering dekte gelukkig de schade volledig. In 2007 zag ik op

niet ten goede en de lak was op

De auto volledig uit elkaar gehaald

gemonteerd. Verder alle onderdelen,

onze clubsite de advertentie staan van de 911 SC cabrio van Albert

meerdere plaatsen gebarsten en op

waarbij bleek dat er alleen wat

zoals rubbers schroeven bouten etc.

Vos.

zijn Amerikaans overgespoten, dat

oppervlakteroest aanwezig was en

via Lammertink bij Porsche besteld.

Omdat wij deze auto kenden van clubbijeenkomsten, contact

wil zeggen plamuren en overspuiten,

ook de bodem keihard was. Het enige

Ook de originele lak is via dat kanaal

met Albert opgenomen en een afspraak gemaakt. In Geleen de

Vriendelijke groet,
Willem ter Schure
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PETER W. SCHUTZ
Peter W. Schutz, de voormalige CEO van Porsche AG, overleed op 29 oktober jl. op 87
jarige leeftijd in Napels, Florida. Porsche heeft veel aan Peter Schulz te danken gehad. Zo
draaide hij begin 1981 drie weken na zijn aanstelling als CEO het door zijn voorganger
Ernst Fuhrmann genomen besluit terug om de (onze) iconische Porsche 911 uit productie
te nemen. Verder introduceerde Porsche onder zijn leiding het jaar erop de 911 cabriolet
op de Noord Amerikaanse markt. Achteraf bleken beide besluiten van doorslaggevende
betekenis voor het succesvol voortbestaan van het merk.

PETER
W
SCHUTZ

JEUGD EN CARRIÈRE

Ferdinand Porsche Jr., beter bekend als Ferry, had zich samen met

Peter Werner Schutz werd op 20 april 1930 in Berlijn

zijn vader bezig gehouden met het ontwerpen van onder meer

geboren als de zoon van Erna Brugger, een naaister,

tanks voor de Duitse oorlogsmachinerie. Porsche Sr. richtte na

en Leopold Schutz, een kinderarts. Het joodse gezin

de oorlog in 1948 Porsche AG op. De families Porsche en Piëch,

ontvluchtte Duitsland in 1939, in eerste instantie naar

beiden eigenaar van het merk Porsche, hadden een beladen

Cuba omdat de Verenigde Staten het aantal joodse

geschiedenis. Ferdinand Porsche Sr. ontwierp als alom gelauwerde

vluchtelingen had beperkt. Deze beperkingen werden

en bekende automobielingenieur de Volkswagen Kever voor Hitler.

na het begin van de tweede wereldoorlog opgeheven

Samen met zijn zoon hield hij toezicht op de bouw van het enorme

en het gezin vestigde zich uiteindelijk in Chicago. Na

fabriekscomplex in Wolfsburg, waar nog steeds het hoofdkwartier

zijn studie aan het Illinois Institute of Technology

van Volkswagen is gevestigd. Tijdens de tweede wereldoorlog

werkte Schutz als ingenieur voor Caterpillar en

produceerde de fabriek raketonderdelen, antitankwapens en

later bij de motorfabrikant Cummins. In 1978 lokte

militaire voertuigen, waarbij ook dwangarbeiders werden ingezet.

een headhunter hem terug naar zijn geboorteland.

Ferdinand Sr. viel na de oorlog in handen van de geallieerden, maar

Dit nadat de recruiter erachter was gekomen dat

werd nooit beschuldigd van misdaden. Na de oorlog gebruikte Ferry

hij vloeiend Duits sprak, volgens zijn weduwe

Porsche gemodificeerde Volkswagen Kever motoren en chassis als

Sheila Harris-Schutz. Duitse bedrijven zochten op

basis voor de eerste Porsche sportwagens, die via de 356 modellen

dat moment executives die hen konden helpen bij

evolueerden tot de zo succesvolle 911 serie. Deze auto werd begin

de verkoop van hun producten en diensten in de

jaren zestig (mede) ontworpen door een kleinzoon van de oprichter,

Verenigde Staten. Schutz werkte aanvankelijk als

Ferdinand “Butzi” Porsche. Ondanks hun toenmalige band met de

hoofd van de motorafdeling van Klöckner-Humboldt-

nazi’s, ontvingen de families Porsche en Piëch Peter Schutz en zijn

Deutz, een fabrikant van apparatuur in Keulen, nu

vrouw uiterst hartelijk vertelde mevrouw Harris-Schutz telefonisch

eenvoudigweg bekend als Deutz. Porsche huurde

vanuit Napels tegen de reporter van The New York Times, eraan

hem vervolgens begin 1981 in, in de hoop dat hij de

toevoegend dat zij en haar man nooit enige vijandigheid hadden

verkoop in Noord Amerika, de belangrijkste markt

gevoeld gedurende de jaren die ze in Stuttgart woonden. Hoewel

van het bedrijf, zou kunnen doen herleven.

zijn familie door de nazi’s was vervolgd, droeg Peter Schutz

JOODSE ACHTERGROND

nooit een wrok tegen de Porsches of tegen de Duitsers in het
algemeen, benadrukte mevrouw Harris-Schutz. “Het kind dat het

Peter Schutz was een jongen toen hij en zijn familie

land noodgedwongen verliet, kreeg later de leiding over een zeer

aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog

prestigieus bedrijf en dat was een zegen” vertelde ze “en dat was de

moesten vluchtten uit nazi-Duitsland. Hij kwam

manier waarop hij zich erover voelde.”

jaren later terug om het bedrijf te leiden waarvan de
oprichters hadden samengewerkt met Adolf Hitler.
De man die Schutz voor de klus had ingehuurd,

UITBREIDING MODELLENGAMMA

Toen Peter Schutz in januari 1981 CEO van Porsche AG werd,
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RACESUCCESSEN

toe op rij de overall overwinning tijdens de 24 uurs race op Le Mans

Naast het financieel gezond maken van

naar zich toe te trekken. Ook op andere lange afstandsraces werden

Immers, de meeste auto’s hadden in die tijd een watergekoelde

de onderneming en het uitbreiden van het

in die jaren ontelbare overwinningen geboekt en constructeurstitels

CEO veranderde Peter W. Schutz niet alleen

motor voorin. De 911 werd over het algemeen listig gevonden,

modellengamma, behaalde Porsche vanaf 1981 een

binnen gehaald. Dit wordt niet voor niets de in sportief opzicht

de strategische richting van het bedrijf. Deze

zeker bij nat weer, vanwege de zware motor achterin. De omzet

indrukwekkende serie racesuccessen en -records. Zo

mooiste en indrukwekkendste periode uit de geschiedenis van het

veelzijdige manager met de zowel Duitse als

daalde en het bestuur van Porsche had in 1980 al besloten de 911

wist Porsche met de schier onverslaanbare Porsches

merk genoemd.

Amerikaanse nationaliteit was ook in belangrijke

uit het modellenprogramma te schrappen ten faveure van onder

936, 956 en 962 van 1981 tot 1987 tot zeven (!) keer

mate verantwoordelijk voor het uitbreiden van het

andere de 928, die met de motor voorin en de versnellingsbak op de

modellengamma van Porsche, wat onder meer leidde

achteras veel moderner, veiliger en gemakkelijker te hanteren was.

tot de introductie van de Porsche 911 Cabriolet in

Als ingenieur met gevoel voor marketing vond Peter Schutz dat de

herstelde de status van Porsche als een winstgevende onderneming.

1982, de transaxle modellen 944 Turbo, 944 S en

eigenaardigheden van de 911 de auto onderscheidde van de massa

Gedurende vijf opeenvolgende boekjaren zette het bedrijf het

944 S2 en naderhand de legendarische Porsche

en dat het stoppen van de productie ervan de ziel van Porsche zou

ene verkooprecord na het andere neer. De economische crisis

959. De laatstgenoemde auto werd in 1985 in

raken. “Hoewel de auto soms temperamentvol kon zijn, had deze in

in de tweede helft van het decennium brachten de “Gouden

Frankfurt onthuld en werd door de pers de “Über

elk geval karakter” liet hij in een artikel voor Road & Track magazine

jaren ‘80” voor Porsche echter ruw tot een einde. De dalende

911” genoemd. Hoewel dit bepaald geen winstgevend

in 2013 optekenen. “En dat was waar onze klanten op dat moment het

exportopbrengsten en de overeenkomstige omzetdaling in de

project voor Porsche was, kwam in dit model alle

meest van hielden”. Een week of drie na zijn aanstelling als CEO viel

Verenigde Staten betekenden het einde van Peter Schutz bij

knowhow en technische expertise samen. Een waar

zijn oog op een kaart op de kantoormuur van professor Helmuth Bott,

Porsche. Hij verliet het merk eind 1987 en startte na terugkeer

kunststuk op wielen, zijn tijd in die jaren ver vooruit.

Porsche’s hoofdingenieur. Professor Bott was verre van blij met de

in de Verenigde Staten samen met zijn vrouw een succesvol

aanstaande productiestop van de 911. De grafiek gaf de plannen voor

adviesbureau. In de jaren daaropvolgend werd hij een bekende en

verkeerde het bedrijf in zwaar weer. De verkopen

kwaliteitsproblemen en de achterin gemonteerde luchtgekoelde

bleven achter en in 1980 had Porsche voor het

motor werd in de publieke opinie als sterk achterhaald beschouwd.

eerst verlies geleden. Tijdens zijn termijn als

DE REDDING VAN DE 911

VERKOOPSUCCESSEN

Peter W. Schutz verdrievoudigde de verkoop van het bedrijf en

het modellengamma van het bedrijf weer. De lijn voor de 911 serie

veelgevraagde gastspreker over management onderwerpen. Ook

Onder Porsche liefhebbers is Peter Schutz vooral

stopte in 1981. “Ik greep een viltstift van het bureau van professor

bleef hij onverminderd populair in Porsche kringen.

bekend vanwege het blokkeren van de vergaande

Bott” vertelde Schutz “en breidde de 911 lijn uit over de hele grafiek,

Peter W. Schultz overleed aan de complicaties van de ziekte van

plannen om de productie van het 911 model in 1981

tegen de muur en via de deur de gang in”. Toen ik terugkwam,

Alzheimer. Naast mevrouw Harris-Schutz wordt hij overleefd door

te beëindigen. Toen hij dat jaar de leiding kreeg, had

stond Bott daar, breed grijnzend”. Onder leiding van Peter Schutz

een broer, Rudolph; een dochter, Lori Schutz; twee zonen, Michael

Porsche net het eerste verliesgevende boekjaar achter

moderniseerde Porsche de 911 lijn en onthulde men in 1982 een

en Mitchel; en drie kleinkinderen.

de rug en verkeerde het bedrijf in een crisis. Dit

cabrioletversie. Ook alle latere versies behielden de kenmerkende,

grotendeels als gevolg van de teruglopende verkoop

achterin gemonteerde motor – hetzij de laatste decennia watergekoeld

Bronvermelding: Porsche AG en The New York Times.

in de Verenigde Staten. De 911 werd geplaagd door

in plaats van luchtgekoeld – en de slanke zo herkenbare vormtaal.

Vertaling: Marc Bezem
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ELEKTRISCHE EN
HYBRIDE PORSCHE’S
De laatste jaren timmert Porsche aan de weg
met hybride modellen; auto’s met zowel een
verbrandingsmotor als een elektromotoren voor
de aandrijving en een accu voor de opslag van
elektrische energie.

Na vier jaar is hij de chef van de ontwikkelingsafdeling. In die tijd verdringt de elektromotor de
stoommachine en de stationaire gasmotoren in de
fabrieken. Ook voor de aandrijving van treinen is
de elektromotor in opmars. Vooral in Amerika en
Engeland wordt de betrouwbare elektromotor voor de
aandrijving van voertuigen toegepast. Vooral bij taxi’s

Egger-Lohner-Elektromobil Modell C.2 Phaeton

Lohner Porsche Chaise

Na de verschillende Cayenne S en SE modellen (vanaf 2010), de Pa-

is deze aandrijving populair. De Weense koetsenfa-

namera Hybrid modellen (vanaf 2013) en de 918 Spyder (2013), is de

brikant Ludwig Lohner van de “K&K. Hofwagenfabrik

De eerste elektrisch aangedreven Lohner is de P1

zijn dus geen aandrijfassen, kettingen en tandwieloverbrengingen

nieuwe Cayenne SE Hybrid het volgende plug-in model dat Porsche

Jacob Lohner & Comp.” wil met zijn tijd meegaan

“Egger-Lohner-Elektromobil Modell C.2 Phaeton” ,

nodig. Deze naafmotoren leveren normaal 2,5 pk bij 120 omw/min

op de markt brengt. Ook de speciaal voor de racerij ontwikkelde

en bovendien staat de verkoop van paardenkoetsen

het eerste door Porsche ontworpen voertuig en ook

maar voor korte tijd is ook 7 pk mogelijk. Gebaseerd op deze naaf-

Porsche 919 heeft een hybride aandrijfsysteem waarmee deze vanaf

onder druk. Tijdens een studiereis door Amerika en

een van de eerste in Oostenrijk geregistreerde voer-

motor ontwikkeld Porsche een aantal verschillende voertuigen.

2015 driemaal Le Mans heeft gewonnen. Daarnaast heeft Porsche

Europa heeft Lohner ontdekt dat het tijdperk van de

tuigen. Hoewel deze eerste door Porsche geconstru-

De eerste is een zg “Chaise” (stoel) met naafmotoren in de voorwie-

de Mission E aangekondigd; een volledig elektrisch aangedreven

koetsen met paarden de langste tijd heeft gehad en

eerde auto er nog als een koets uitziet zitten er een

len en daarmee de eerste voorwielaandrijver. Deze auto is in 1900

Porsche. Hiermee keert Porsche terug naar een aandrijfsysteem

dat de toekomst ligt bij voertuigen aangedreven door

groot aantal nieuwe ideeën in verwerkt. Als aandrijf-

de enige in Oostenrijk gebouwde auto op de Wereldtentoonstelling

waarmee Ferdinand Porsche meer dan 120 jaar geleden als een van

benzine en elektromotoren. Hij ziet meer kansen

motor past Porsche zijn door hem geconstrueerde

in Parijs en wordt daar gezien als een revolutionaire innovatie. Met

de eerste mee begonnen is.

voor de betrouwbare, stille en minder gecompliceerde

“oktagon” (vanwege het achthoekige motorhuis)

de 80 Volt oplaadbare batterijen met 44 cellen en een capaciteit van

aandrijving met elektromotoren dan voor de lawaaii-

elektromotor toe. Om de motor te beschermen tegen

300Ah kan deze auto 50km ver komen. De maximale snelheid is ca

ge en stinkende en nog niet erg betrouwbare verbran-

stoten wordt deze flexibel opgehangen.

50 km/h. en het geheel weegt ruim 1200 kg. De auto wordt geremd

In 1893 is de 18 jarige Ferdinand Porsche uit zijn geboorteplaats

dingsmotoren, koppelingen en versnellingsbakken.

Het vermogen van de 130 kg zware motor bedraagt

op alle vier wielen; voor door de elektromotoren en achter door een

Maffersdorf in Bohemen naar Wenen verhuisd om daar bij de

Lohner besluit een elektrische koets te bouwen en

3 pk bij 350 omw/min. Gedurende een korte periode

bandrem. Voor deze auto ontwerpt Porsche een wielnaafmotor met

fabriek van Béla Egger & Co (vanaf 1896 de Vereinigte Elektrizitäts

geeft opdracht aan de Vereinigte Elektrizitäts AG om

kan 5 pk worden gevraagd waarmee een topsnelheid

een in de wielnaaf geïntegreerde schuin opgestelde fusee zodat de

AG) als praktikant aan het werk te gaan. Deze fabriek vervaardigt

een elektromotor voor de aandrijving van een koets te

van 35km/h kan worden gehaald. Voor de aandrij-

op het voorwiel optredende krachten door de voorwielaandrijving

o.a. elektrotechnische materialen en elektromotoren. In de ontwik-

ontwikkelen. Porsche ontwerpt hiervoor een elektro-

ving zorgt een differentiaal overbrenging die via een

geen invloed hebben op de besturing. Ferdinand Porsche krijgt

kelingsafdeling valt zijn talent en vlijt al snel op. Als toehoorder bij

motor. Daarnaast ontwerp hij in 1896 een elektrische

tandkrans in de wielnaaf met binnenvertanding de

hierop tezamen met Ludwig Lohner in 1905 patent (Österreichi-

de technische universiteit in Wenen ontwikkelt hij in die tijd zijn

wielnaafmotor waarop hij ook patent krijgt. In 1897

wielen aandrijft. Door een 12-traps regelaar, de “Con-

sche Patentschrift nr 19645). Porsche test deze auto ook bij races;

theoretische kennis.

treedt Porsche in dienst bij de firma Lohner.

troller”, kan de snelheid worden geregeld. Remmen

hij wint bijvoorbeeld in 1900 een race op het Semmering circuit bij

kan het 1350 kg zware voertuig met een mechanische

Wenen. De pers schrijft uiterst lovend over de auto.

BÉLA EGGER & CO IN WENEN

bandrem en een elektrische rem. Met de 500kg zware
batterijen aan boord kan het voertuig tot ca 80km ver
komen. Een exemplaar van dit voertuig staat in het
Porsche museum in Stuttgart. Bij de auto tentoonstelling in 1899 in Berlijn wint deze auto met Porsche
aan het stuur en drie passagiers aan boord, de race
voor elektrische voertuigen over een afstand van
40km.

LOHNER-PORSCHE

In dienst van Lohner ontwikkelt Porsche in 1899 de
eerste voertuigen met de wielnaafmotoren waarmee
het wiel direct wordt aangedreven. Het wiel fungeert
Ferdinand Porsche

Egger-Lohner-Elektromobil Modell C.2 Phaeton

als de rotor van de gelijkstroom elektromotor en er

Wielnaafmotor
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Deze, door het grote pakket verend opgehangen bat-

20 pk viercilinder Daimler motor en een nog kleinere accu, weet

af. De benzinemotoren worden steeds betrouwbaar-

terijen, bijna 4 ton zware auto heeft al de mogelijk-

Porsche het gewicht verder te verminderen. Na een mislukte over-

der, de benzine prijzen dalen sterk doordat er meer

heid bergaf de accu’s weer op te laden. In november

eenkomst met Daimler over de levering van motoren gaat Lohner

oliebronnen gevonden worden en de productie van

1900 schrijft Hart de auto in voor een race in Chisel-

over op motoren van Panhart Levassor. In totaal worden ca 11 Mixte

brandstoffen sterk toeneemt. Ook komen er steeds

hust bij Londen georganiseerd door de automobiel

auto’s verkocht voor een voor prijs die twee tot drie maal zo hoog

meer benzinepompen langs de wegen en daarnaast

club van Groot Brittannië en Ierland. De Lohner-Por-

ligt als een vergelijkbare benzineauto. Commercieel zijn deze auto’s

begint de massa productie van benzine auto’s waar-

sche met Porsche zelf aan het stuur is ondanks het

een flop. Door de hoge kosten van de ontwikkeling van de auto’s

door de voertuigprijzen snel dalen. Daimler stopt bij

slechte weer snel, maar de Continental banden zijn

en daarbij nog een patent strijd over elektrische auto’s is Lohner

het begin van de eerste wereldoorlog met de produc-

niet bestand tegen het hoge gewicht van de auto en

genoodzaakt te stoppen met de elektrische auto’s. Porsche heeft

tie van elektrische voertuigen uitgezonderd die voor

de auto valt na 54 km uit. Porsche houdt er een stevi-

zichzelf door de bijzondere constructies op de kaart gezet. In 1905

militaire toepassing.

ge verkoudheid aan over.

ontvangt hij de Potting preis voor de beste automobiel constructeur

PORSCHE LOHNER MIXTE

Porsche ziet al snel in dat met alleen (zware) batterijen, de actieradius van zijn auto’s beperkt is en begint
te experimenteren met een combinatie van een door
een verbrandingsmotor aangedreven generator, een
kleinere accu en zijn wielnaafmotoren voor de aan-

van het Habsburgse Rijk. In hetzelfde jaar wordt hij door de Oostenrijkse Daimlerfabriek (Austro-Daimler) gevraagd als technisch
directeur en opvolger van Paul Daimler.

ELEKTRISCHE PORSCHE’S VAN DAIMLER

MILITAIRE TOEPASSINGEN

In 1912 past Porsche de wielnaafmotoren toe bij de
ontwikkeling van een landtrein (Landwehr-Zug) voor
het Oostenrijkse leger. De trein bestaat uit een generatorwagen met aangekoppelde wagens. De generatorwagen levert via een kabel de elektrische energie

In 1906 verkoop Lohner zijn patenten m.b.t. elektrisch aangedre-

aan de aangekoppelde aanhangwagens die ieder

drijving. Als de accu’s vol zijn kan er geheel elektrisch

ven auto’s aan Daimler uitgezonderd die van de Mixte die Emile

voorzien zijn van twee wielnaafmotoren. De trein kan

gereden worden, raken de accu’s leeg dan kan de ver-

Jellinek verkrijgt. Jellinek, groot aandeelhouder bij Daimler (Mer-

zowel op de weg als in terrein als op rails rijden. Er is

brandingsmotor/generator combinatie gestart wor-

cedes is genoemd naar een dochter van Jellinek), richt een eigen

een uitvoering (A-Zug met een 100pk motor en een 70

den waarmee de accu’s weer gevuld worden en tevens

bedrijf op voor de verkoop van de “Mercedes Mixte”. Al snel begint

kW) generator met 10 één assige aanhangwagens met

de elektromotoren worden gevoed. In 1901 stelt

bij Daimler in Wenen de productie van “plug-in” voertuigen volgen

een laadvermogen tot 5 ton en een uitvoering (B-Zug

Porsche de Mixte auto voor. Voor de stroomvoorzie-

het systeem “Mercedes-Electrique (Porsche-Lohner)”. De meest

met een 150pk motor en een 93 kW) generator) met

ning worden twee de Dion benzinemotoren van 2,5

verschillende voertuigen worden met elektrische naafmotoren ge-

vijf of meer twee assige wagens met ieder 10 ton

In de loop van de volgende 6 jaren worden bij Lohner ca 300

pk gebruikt die beide een generator aandrijven die

bouwd; van personenwagens, taxi’s, bestelauto’s, vrachtwagens tot

laadvermogen. Met een door Porsche bedacht slim

elektrische auto’s verkocht in de meest verschillende uitvoerin-

20A bij 90V levert. Met de generatoren als elektro-

brandweerauto’s. Het vermogen per naafmotor bedraagt dan ca 10

stuursysteem volgen de aanhangwagens precies het

gen; van taxi’s tot brandweerauto’s. Een nadeel is echter de prijs

motor kunnen de Dion motoren ook gestart worden.

pk. Daarmee is een bescheiden maximumsnelheid van 20 km/h te

spoor van de generatorwagen zodat de trein ook op

(tussen de 10.000 en 30.000 Oostenrijkse Kronen afhankelijk van de

Remmen gebeurt elektrisch op de voorwielen en met

halen met een actieradius van ca 75km. Daarnaast worden er voor

bochtige wegen gebruikt kan worden. De draaicirkel

uitvoering) waardoor alleen de zeer rijken zich een Lohner-Porsche

trommelremmen op de achterwielen. Porsche noemt

Jellinek ook nog enige “Mercedes Mixtes” gebouwd met 45 of 70 pk

is slechts 12 meter.

kunnen veroorloven.

deze auto de “Semper Vivus” (“altijd levendig”). De

benzinemotoren.

Uitgaande van de B-Zug generatorwagen bouwt

In 1900 bouwt Porsche ook de eerste vierwiel aangedreven Loh-

topsnelheid van de auto was ca. 35km/h en de actie-

De naafmotoren vinden ook nog toepassing bij elektrische trolley-

Daimler met Skoda de C-Zug met een vierassige door

ner-Porsche die aan E.W.Hart - importeur voor Lohner in Engeland

radius 200km. Door Porsche is een replica van deze

bussen waarbij de stroom via een bovenleiding wordt afgenomen.

8 wielnaafmotoren aangedreven aanhanger met een

– door Porsche persoonlijk in Luton wordt afgeleverd.

auto gebouwd voor het Porsche museum in Stuttgart.

Na 1910 neemt de vraag naar elektrisch aangedreven voertuigen

laadvermogen van 27 ton voor de vervoer van zware

Patent Porsche Lohner

Door de twee benzinemotoren te vervangen door een

Porsche achter het stuur van de Mixte voor zijn ouderlijk huis in Maffersdorf

Semper Vivus

Daimler A -Zug
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mortieren. De generator wagen heeft zelf ook een viertal wielnaafmotoren waardoor het een echte 4x4 is. De wielen van de aanhangwagen zijn gemonteerd in twee bestuurbare daaistellen waardoor

DE NAOORLOGSE PERIODE

Na de tweede wereldoorlog worden bij Porsche geen

de combinatie een korte draaicirkel heeft zodat in de bergen zelfs

elektrische of hybride personenvoertuigen ontworpen

haarspeldbochten genomen kunnen worden. Na de oorlog wordt de

en gebouwd. De elektrische naafmotor krijgt nog be-

C-Zug nog gebruikt voor het transport van zware ladingen.

kendheid door de toepassing in de “Lunar Rover”, het

Bij de ontwikkeling van tanks tijdens de tweede wereld oorlog past

maanvoertuigje dat bij de missies van Apollo 15, 16 en

Daimler C-Zug

Porsche de hybride aandrijving weer toe. Bij de prototypes voor de
Tiger (Type 100) past Porsche een aandrijfsystemen toe bestaande uit 2 Porsche V10 luchtgekoelde dieselmotoren elk verbonden
met een generator en elektromotoren voor de aandrijving van de
rupsbanden. Het gecompliceerde systeem is uiterst onbetrouwbaar.

Porsche Mission E

Henschel krijgt de uiteindelijke opdracht voor de bouw van de Tiger.
De 100 reeds gebouwde Porsche tankchassis worden omgebouwd

17 zonder storingen over het maanoppervlak rijdt.

(Type 101) en voorzien van een Maybach motor Deze ook bijzonder
onbetrouwbare tankjagers zullen de geschiedenis ingaan onder de

Pas vanaf 2010 bouwt Porsche weer hybride auto’s.

spotnaam “Ferdinand”. Een laatste poging met een hybride aandrij-

Met de aankondiging van de geheel elektrische Missi-

ving vinden wij nog in de constructie van de “Maus” (typ 205); een

on E keert Porsche weer terug bij het aandrijfsysteem

soort rijdende bunker met een gewicht van 200 ton.

van de eerste door Ferdinand Porsche ontworpen
auto. De cirkel is weer rond.
Hakse Straatsma

In memoriam: Kees Bos
Via zijn broer Hans Bos bereikte ons het trieste nieuws dat in november
ons clublid Kees Bos is overleden. Kees is slechts 58 jaar oud geworden.

Volgens Hans Bos was Kees nog steeds met zijn auto’s bezig, naast zijn
andere hobby’s. Kees laat zijn partner en nieuwe grote liefde Karin van de
Ven en 3 kinderen na. Hij woonde sinds anderhalf jaar met haar samen in

hun nieuwe huis in Gorinchem. Kees behoorde met lidnummer 008 tot de
Literatuur:
- Electric and Hybrid Cars: A History: Curtis , Anderson,
- Die PS-Dynastie: Ferdinand Porsche und seine
Nachkommen
- Porsche Museum Stuttgart
- Wikipedia
Apollo Lunar Rover

pioniers van onze club en is sinds de begintijd actief betrokken geweest.
Wij wensen de partner en familie van Kees heel veel sterkte toe met dit
grote verlies.

Bestuur en leden van de Klassieke Porsche 911 en 912 Club Nederland

HERFSTRIT

HERFSTRIT
22 OKTOBER 2017
ZOALS VAAK MET RITTEN VAN DE KLASSIEKE PORSCHE CLUB
WAS HET WEER ONS GOED GEZIND “ZELFS ZO NU EN DAN EEN
WATERIG ZONNETJE” WE HOUDEN HET ER MAAR OP DAT WE
HEBBEN GEKREGEN WAT WE VERDIENEN.

N

a wat omrijden i.v.m het afsluiten van de

iets naar mijn mening over zijn manier van werken. Na een broodje

snelweg kwamen we bij het bedrijf Speed

en een drankje begonnen we aan de toer rit door het prachtige

Service terecht, een mooi verbouwde oude boerderij

Limburgse land dat enig hoogte verschil niet schuwt, het was

wat verstopt op het industrie terrein. Goed zichtbaar

een hele mooie rit met prachtige vergezichten en mooie bochtige

waar we moesten zijn vanwege de vele 911 jes die

weggetjes waar mijn armspieren weer getraind werden in verband

voor de deur stonden geparkeerd. Het verbaasde ons

met het gemis van stuurbekrachtiging. Maar dat is ook wel eens

een beetje dat er zoveel deelnemers waren gekomen

lekker…

ondanks de weersvoorspelling.

Gezien de weersverwachting was er weinig verkeer op de weg dus
het rijden ging lekker vlot en we waren een uur te vroeg op het
eindpunt ondanks dat we onderweg de tijd genomen hadden voor

RONDKIJKEND KON JE ZIEN DAT
ALLES ZORGVULDIG EN PRAKTISCH
INGEDEELD WAS ZONDER AFBREUK
TE DOEN AAN DE UITSTRALING VAN
HET PAND.

Binnen werden we verwelkomd met een kopje koffie
en verrast door de ruimte en de indeling, dit geeft
het restaureren en onderhouden van de klassieke 911
nog meer elan vond ik, tevens ook door het gevoel
terug in de tijd te gaan waar snelheid en goedkoop
ondergeschikt waren aan degelijkheid en kwaliteit,
alles straalde dit uit.
Na het welkomstwoord door de organisatoren Guy en
Albert sprak de eigenaar van Speed Service met trots
over dat hij deze boerderij zelf helemaal verbouwd
heeft in 3 jaar tijd. Rondkijkend kon je zien dat alles
zorgvuldig en praktisch ingedeeld was zonder afbreuk
te doen aan de uitstraling van het pand. Dit zegt ook

een pitstop, dan nog maar even een bakkie doen vlak voor het
eindpunt waar het diner plaats zou vinden, kunnen we nog even
naar de mooie 911jes kijken die langs kwamen.
Aangekomen bij het restaurant nog even wat na kletsen en toen

25

26

HERFSTRIT

naar de grot “nog even een pluim geven voor de
parkeerruimte en voor de zoon van Guy die de hele
avond onze 911jes in de gaten heeft gehouden. Ik
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EVENEMENTENKALENDER 2018

hoop dat hij van onze club nog een attentie mag
ontvangen trouwens! Binnen in de grot leek het even
of dat we een sprookje terecht waren gekomen door

CLUB EVENEMENTEN

de gekleurde lichtjes, het was een leuke afsluiter van
een prachtige dag met redelijk weer en een leuke
groep mensen. Ik wil nogmaals de organisatoren en
onze privé parkeerwachter hartelijk bedanken voor
deze prachtige dag.
Groet,
Jos Baijens

Nieuwjaarsreceptie

14 januari

Ntb.

SWAP meeting met 356 Club

januari

Ntb.

Cars & Coffee

februari

Ntb.

Jaarvergadering

11 maart

Ntb.

Technische dag

april

Ntb.

Paasrit

2 april

Omgeving Mijdrecht

Clubjubileum

12 en 13 mei

Vaals

Moezelrit

25 t/m 27 mei

Eiffel (Duitsland)

Cars & Coffee

juni

Ntb.

Le Mans Classic

6 t/m 8 juli

Le Mans (Frankrijk)

Enstall Classics

18 t/m 22 juli

Oostenrijk

Ardennenrit

21 t/m 23 september

België / Luxemburg

Herfstrit

oktober

Ntb.

Technische dag

november

Ntb.

Technische clubmeeting / inspectie

Ntb.

Ntb.

Interclassic

11 t/m 14 januari

MECC-Maastricht

Techno Classica

21 t/m 25 maart

Essen (Duitsland)

HACC (Oldtimerdag)

26 mei

Culemborg

Oldtimer Grand Prix

augustus

Nürburgring (Duitsland)

Historic Grand Prix

september

Circuit Zandvoort

EXTERNE EVENEMENTEN
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Sharknose

Op 2 oktober jl. was het ‘Name your car day’ - dé dag om je auto een naam te geven.
Nu hebben alle Porsches al een typeaanduiding, maar op ‘Name your car day’ gaat het
om de meest creatieve, opvallende en originele bijnamen. Veel Porsches hebben er een
gekregen: van ‘dame’ via ‘het roze varken’ tot ‘Moby Dick’.

De Porsche 928 kreeg door zijn scherp gelijnde neuspartij de
bijnaam ‘sharknose’. Bij het inschakelen van de verlichting
kwamen echter bolle ‘kikkerogen’ tevoorschijn.

Bronvermelding: PON Porsche.

STRAATMODELLEN

Widowmaker

Straatmodellen van Porsche hebben altijd een sterke aantrekkingskracht gehad en zijn

De eerste Porsche 911 Turbo (type 930) was buitengewoon

daardoor gevoelig voor bijnamen. De ene is overigens vleiender dan de andere.

krachtig. Zo krachtig dat hij veel van zijn bestuurder vroeg,
té veel van sommige bestuurders. En zo kreeg hij de bijnaam
‘widowmaker’. Ook latere 911 GT2 modellen werden wel als
‘widowmaker’ bestempeld.

Dame
de Porsche 356 werd vanwege zijn elegante uiterlijk intern
‘dame’ genoemd. Deze bijnaam werd ook door de buitenwereld overgenomen.

RACEWAGENS

Naast straatauto’s zijn er ook veel racewagens van Porsche die een bijnaam kregen. De
achtergrond van die bijnamen is heel divers. Soms komen daarbij zelfs varkens om de
hoek kijken.

Butzi-Wagen

Alubüchsle

De 911 werd ontworpen door Ferdinand Alexander Porsche,

De eerste Porsche die deelnam aan de 24 Uur van Le Mans

die ook wel ‘Butzi’ werd genoemd. Zijn creatie werd logi-

was een 356 die grotendeels uit aluminium was opgetrokken.

scherwijs de ‘Butzi-Wagen’. Andere bijnamen van de 911 zijn

Van de technici kreeg hij daarom de koosnaam ‘Alubüchsle’,

‘neun-elfer’ of ‘elfer’.

ofwel ‘aluminium blikje’.

VoPo

Dreikantschaber

De samen met Volkswagen ontwikkelde 914 ging al snel door

De Porsche 356 B 2000 GS-GT Coupé uit 1963 was opmer-

het leven als ‘VoPo’ (Volkswagen-Porsche). Hij stond vanwe-

kelijk hoekig van vorm. Daarom werd hij ook wel ‘Dreikant-

ge zijn hoekige vormen ook wel bekend als ‘Kohlenkasten’

schaber’ of ‘verfkrabber’ genoemd. Deze ‘verfkrabber’ won

(kolenbak).

overigens wel de Targa Florio van 1963.
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NAME YOUR CAR DAY

Mary Stuart kraag

Nieuwe leden

De 911 Carrera RSR 3.0 van 1973 had een achterspoiler die
de gehele breedte van de auto tot en met de wielkasten
omvatte. Vandaar de bijnaam ‘Mary Stuart kraag’.

Pink pig
Designer Anatole Lapine besloot een Porsche 917/20 uit

819.17

HARRY DEKKER

820.17

RINUS BELT

821.17

LEO MERTENS

822.17

MARCEL TROMP 		

Aspirant leden

te voeren in roze. Vervolgens werden op de carrosserie
diverse anatomische onderdelen van het varken aangegeven. De bijnaam ‘roze varken’ was dan ook een kwestie van

A131.17 BART VAN DER ZANDE

oorzaak en gevolg. Deze bolide werd ook wel ‘dikke Bertha’
of de ‘truffeljager uit Zuffenhausen’ genoemd.

Hippie car
In 1970 kwam er bij de 24 Uur van Le Mans een Martini
Porsche 917 aan de start in een nogal psychedelisch aandoende paars-groene kleurstelling. En dus werd de auto
ook bekend als ‘hippie car’.

Moby Dick
De 935/78 raceauto was op Le Mans goed voor een vermogen van 750 pk en bij sprintraces zelfs voor 845 pk. Zijn
bijnaam dankt hij echter aan de combinatie van de witte

lClassic
akewell.com
Porsche Interiors

lak en het massieve voorkomen, waardoor de link naar de
bekende witte walvis van Herman Melville snel was gelegd.

Turbopanzer

356 911 912 914 928 964 993
Produktie van interieur onderdelen & Bekleding
volgens originele specificaties

De indrukwekkend ogende Porsche 917/30 met zijn tot wel
1.500 pk sterke V12 turbo versloeg de concurrentie in de
Can-Am series van 1972 niet, maar verpletterde deze simpelweg. Vandaar de bijnaam ‘Turbopanzer’ (turbopantser).

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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MOEZELRIT
25 t/m 27 mei 2018
Samengesteld door: Hélène en Bert Klunder
Graag nodigen wij jullie uit voor een gezellig (wijn)weekend aan de
Moezel. Een prachtige omgeving met afwisseling van natuur, historische dorpjes en vooral heerlijke wijnen.

PROGRAMMA
Vrijdag 25 mei
Heenreis, individueel of in groepsverband.
12:00 Vertrek in groepsverband bij Van der Valk in Urmond naar het

BUITENLANDSE
RITTEN 2018

hotel in Pünderich
17:00 uur: wijnproeverij
19:00 uur: gezamenlijk diner

Zaterdag 26 mei
Na een uitgebreid ontbijt staat een gevarieerde Moezelrit van ca.145
km op het programma in de omgeving van en langs de Moezel.
Genieten van mooie uitzichten en pittoreske plaatsjes.
19:00 uur: gezamenlijk diner

Zondag 26 mei
Na een uitgebreid ontbijt een gezamenlijke activiteit waarna de
terugreis op eigen gelegenheid start.

Graag wil de evenementencommissie alle clubleden informeren over de
geplande buitenlandse ritten in 2018 zodat deze data in de agenda’s kunnen
worden genoteerd. Omdat de buitenlandritten veelal op het aantal deelnemers
zijn gemaximeerd, zullen we in de komende periode de inschrijving openen per
rit. Daarbij geldt dan dat aanmeldingen in de volgorde van binnenkomst worden
genoteerd. Het is niet mogelijk nu al in te schrijven, dit kan vanaf het moment
dat we de inschrijving openen.

Wat is inbegrepen
- Twee overnachtingen
- 2 x diner
- 2 x ontbijtbuffet
- Wijnproeverij
Indicatie kosten € 150,00 per persoon
Maximaal aantal deelnemers: 14 tweepersoons kamers en 3 één
persoonskamers. Bij meer aanmeldingen worden extra kamers
gereserveerd bij een naastliggend Hotel. Wel wordt in Hotel Lenz
gezamenlijk gegeten en gedronken.
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LE MANS CLASSIC
6 t/m 8 juli 2018

ENNSTAL CLASSICS
18 t/m 22 juli 2018

Le Mans Classic is een evenement met een mooie clubtraditie.

Wat is inbegrepen

Fabrieksbezoek BMW

gelegenheid huiswaarts, maar de echte fanatiekeling

We moeten er weer vroeg bij zijn om toegangskaarten en

- Routeboek

Automuseum Maybach

brengt nog een bezoek aan de tentoonstelling in het

hotelovernachting te regelen. Voor de liefhebbers van historische

- Eén overnachting in het Campanile Alencon in een

Fabrieksbezoek Mercedes Benz

Auto & Techniek Museum Sinsheim. Deze geniet we-

Auto & Techniek Museum Sinsheim

reldwijde bekendheid, mede dankzij de ruim driehon-

raceauto’s is Le Mans HET evenement van het jaar. Met benzine-

2 persoonskamer incl. 3 gangen diner en ontbijt.

en rubberdampen en nachtelijk motorgeronk op het Circuit de

- Toegang tot Le Mans Classic incl. hoofdtribunes

la Sarthe. Porsche maakt een belangrijk deel uit van die traditie.

- Veilig parkeren op het centrale Porsche terrein.

Voor de overnachting van vrijdag op zaterdag hebben we, evenals
voorgaande jaren, kamers gereserveerd in Campanile hotel Alencon.

Indicatie kosten € 200,00 per persoon.

derd auto’s uit alle tijdperken. Daarnaast vindt u hier

PROGRAMMA

We weten dat het geen top hotel is maar het is makkelijk bereikbaar

Het programma van deze reis staat nog niet vast, maar in de eerste

en met goede parkeergelegenheid. In de nacht van zaterdag op

opzet is deze als volgt:

zondag is de race “du Mans” en omdat we niets van dit spektakel

tal van rariteiten, een grote collectie Mercedes-Benz
auto’s en de grootste Maybach-collectie van Duitsland.

Wat is inbegrepen
- Routeboek

willen missen, blijven we op het circuit.

Woensdag 18 juli

De voorinschrijving voor clubs voor dit evenement sluit op 31

Op eigen gelegenheid naar Ennstal (1000km). Gezamenlijk diner.

- Toegang tot de musea

u hieraan deel wil nemen. Deelname is beperkt in verband met

Donderdag 19 juli

Indicatie kosten € 350,00 per persoon.

beschikbaarheid van hotelkamers. De club koopt toegangskaarten

Ennstal Classics. Bekijken van het deelnemersveld en aanwezige

voor het evenement op basis van voorinschrijving.

auto’s.

januari 2018. Daarom is het van belang dat we snel weten wie van

PROGRAMMA
Vrijdag 6 juli

Vrijdag 20 juli
Ennstal Classics deelnemersveld en in de middag een mooie rit naar
Munchen.

Uiterlijk 10.00 uur verzamelen bij Shell station Hazeldonk (langs

Zaterdag 21 juli

de A16 Breda-Antwerpen). We mijden zoveel mogelijk de tolwegen

We brengen een bezoek aan BMW. Het futuristisch ogende BMW

(péages), en maken gebruik van de Route National. Aankomst in het

Welt is geen museum en geen expositieruimte. De Beierse auto-

hotel ca. 18.30 uur, waarna een gezamenlijk diner in een sfeervol

fabrikant zelf noemt het ‘home of the brand’, waar u de nieuwste

restaurantje op enkele kilometers van het hotel.

snufjes kunt zien en desgewenst uw nieuwe auto van de Bayerische

Zaterdag 7 juli

Motoren Werke kunt ophalen. Het nieuwe BMW Museum is met
5000 vierkante meter expositieruimte maar liefst 5x groter dan het

Om 07.30 uur ontbijt en om 08.30 uur vertrek naar het circuit,

oude museum en geeft een gedetailleerd overzicht van de ontwik-

waar we de hele dag, avond en nacht kunnen genieten van dit

keling van de auto-industrie in Beieren. Een rondleiding door de

schitterende evenement. Ook ’s nachts blijven we dus op het circuit,

BMW fabriek is de droom van elke BMW-fan. De rondleiding duurt

want pas dan krijg je de volledige Le Mans Experience. Eventueel

twee uur en geeft u een blik in de productie van een auto. Van de

kan je in een meegenomen slaapzak in of naast de auto een uiltje

aluminium platen en andere onderdelen tot het eindproduct, een

knappen of je kunt op eigen gelegenheid een hotel in de buurt

glanzende BMW. Adres: Petuelring 130 München. In de middag rij-

boeken.

den we door en brengen we een bezoek aan het Maybach Museum.

Zondag 8 juli
De races zijn om 16.00 uur afgelopen. Naar wens kan je de hele

Dit presenteert een unieke tentoonstelling over de geschiedenis en
de producten van Karl en Wilhelm Maybach.

dag op het circuit blijven genieten. De terugreis doe je op eigen

Zondag 22 juli

gelegenheid.

In de ochtend bezoeken we het Mercedes-Benz Museum (Mercedesstr. 100, 70372 Stuttgart). In de middag rijden we op eigen

- 4 overnachtingen met diner en ontbijt
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BOEKBESPREKING

ARDENNENRIT
21 t/m 23 september 2018
Het programma van deze reis staat nog niet helemaal vast, maar
voor het geplande gezellige weekend in de Ardennen zijn we het
volgende van plan. Het hotel is gelegen in Hoscheid (498m) met
eigen parkeermogelijkheden. Door de ligging is dit een ideaal
uitgangspunt voor tochten door Luxemburg en de grensstreken van

Verkri
jgbaar
bij Au
toN
carboo et
ks
voor
€ 102,50

België, Duitsland of Frankrijk alwaar we een rit zullen rijden. De
Luxemburgse Ardennen (Natuurpark Our) is een plaats van rust en
ontspanning.

PROGRAMMA
Vrijdag 21 september
Heenreis, individueel of in groepsverband.

BOEKBESPREKING

19:00 uur: gezamenlijk diner

Porsche Kremer

Zaterdag 22 mei

In 2012 was het precies 50 jaar geleden

de Roisdorfer Klaus Ludwig, ook de

Na het ontbijt staat een gevarieerde rit op het programma in de

dat Manfred Kremer, samen met zijn

titel van het Duitse kampioenschap in

omgeving. Genieten van mooie weggetjes, uitzichten en pittoreske

broer Erwin en hun vrienden Hermann

dat jaar. Dit boek vertelt de complete

plaatsjes.

Bürvenich en Willi Großmann de basis

bedrijfs- en racegeschiedenis van het

19:00 uur: gezamenlijk diner

legden voor waarschijnlijk het meest

Kremerteam. Naast de spannende

succesvolle privé autosportteam ter

en dramatische hoogtepunten op alle

wereld. Het bedrijf Kremer Porsche

racecircuits ter wereld geeft het boek

raceteam groeide in de loop van de

onder meer uitgebreide statistieken en

jaren uit tot een toonaangevende speler

een gedetailleerde presentatie van alle

en neemt nog steeds een speciale

Kremer racewagens. Het boek bevat

Twee overnachtingen inclusief diner en ontbijtbuffet.

plaats in bij de Porsche privéteams. In

een schat aan aangrijpend beeldmateri-

maximaal aantal deelnemers: 18 kamers.

meer dan 1.000 races tekende het team

aal, waarvan een deel nooit eerder werd

uit Keulen talloze overwinningen op

gepubliceerd. Een absolute aanrader

in onder meer de 24 uur van Le Mans

voor onder de Kerstboom van de ware

(1979), de 24 uur van Daytona (1995)

Porsche liefhebber.

Voor diegene die in groepsverband willen vertrekken zal er een rit
worden gereden vanuit een centraal punt in Nederland naar de
hotel locatie. Na aankomst is er tijd voor gezelligheid.

Zondag 23 juni
Na een uitgebreid ontbijt de terugreis op eigen gelegenheid.

Wat is inbegrepen

Indicatie kosten € 150,00 per persoon.

en de 24 uur van Spa-Francorchamps
(1968). Elf keer reed de winnaar van

Prijs

€ 102,50

de Porsche Cup in een Kremer auto.

Auteur(s)

Erich Kahnt, Michael Thier,

Het merk werd driemaal de Europese

Ulrich Trispel, Robert Weber

GT-kampioen en driemaal de winnaar

Taal

Duits

van de Inter Series. En met de zelf-

Binding

Gebonden

ontwikkelde Kremer Porsche 935 K3

Pagina’s

400

won de Le Mans-winnaar van 1979,

Afmetingen 240 x 300 mm
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WAARDEONTWIKKELING
KLASSIEKE PORSCHES,
TREND OF HYPE?
HET ZAL DE GEMIDDELDE EIGENAAR
VAN EEN KLASSIEKE LUCHTGEKOELDE
PORSCHE BESLIST NIET ZIJN ONTGAAN
DAT GEDURENDE DE AFGELOPEN
TWEE JAAR DE VRAAGPRIJZEN VOOR
DE LUCHTGEKOELDE PORSCHES
AANZIENLIJK IN WAARDE ZIJN
GESTEGEN.
Veel eigenaren vragen zich af of deze trend de komende jaren

(en betaald) voor onder meer de Porsche 911 Carrera
2.7 RS, Carrera 3.0 RSR, 911 R en 911 ST modellen,
zijn deze zeldzame varianten voor nagenoeg alle
liefhebbers onbereikbaar geworden. Bijkomend
effect hiervan is dat de meer “gangbare” klassieke
Porsche 911 en 912 modellen steeds aantrekkelijker
worden, waardoor de vraag naar en vraagprijzen voor
dit soort auto’s sterk toenemen. Dit effect werd /
wordt in de Amerikaanse economie wel beschreven
als “a rising tide lifts all boats” (deze quote wordt
ten onrechte aan de Amerikaanse president John F.
Kennedy toegeschreven; die gebruikte ‘m inderdaad

zal doorzetten of dat er vroeg of laat een eind aan komt. Deze
vraag is niet makkelijk te beantwoorden, want dit heeft onder
meer te maken met vraag en aanbod en de leeftijd van bepaalde
doelgroepen. Immers, voor veel mensen is de gewenste droomauto
het exemplaar dat zeg maar in hun jonge jaren boven hun bed hing.
Voor een zestiger zijn dit gewoonlijk andere automobielen dan voor
een dertiger.

DEZE KOPERS HEBBEN FEITELIJK
HELEMAAL NIETS MET KLASSIEKE
PORSCHES, MAAR ZIJN UITSLUITEND
GEÏNTERESSEERD IN HET
FINANCIEEL GEWIN.

De geschiedenis herhaalt zich
Tot zo’n vijfentwintig jaar geleden was het bezit van een Porsche

meermaals maar had ‘m volgens Wikipedia niet

356 – in wat voor een uitvoering dan ook – voor de gemiddelde

van zichzelf). Tegenwoordig zijn het niet alleen

klassieke Porsche liefhebber een jongensdroom die eindelijk

liefhebbers die een klassieke Porsche 911 of 912

uitkwam. Begin jaren negentig begon dit evenwel voor velen

zoeken maar hebben ook investeerders zich en masse

onbereikbaar te worden, vanwege de toen al hoge vraagprijzen voor

op deze markt gestort. Deze kopers hebben feitelijk

deze modellen. Een oude Porsche 911 of 912 was in die jaren nog

helemaal niets met klassieke Porsches, maar zijn

een stuk betaalbaarder en werd in veel gevallen als goed alternatief

uitsluitend geïnteresseerd in het financieel gewin.

aangeschaft. Inmiddels hebben de klassieke Porsche 911 en 912
modellen een behoorlijke inhaalslag gemaakt ten opzichte van de

Trend of hype?

Porsche 356 modellen. De geschiedenis herhaalt zich hier, want

Dan nu terug naar de vraag: is de huidige

nu zijn – net als toen bij de 356’jes – onze 911’jes en 912’jes voor de

prijsontwikkeling een trend of een hype (of bubble)?

meeste liefhebbers nagenoeg onbetaalbaar.

Inmiddels is het merkbaar dat de huidige markt

Liefhebbers en investeerders
Door de astronomische bedragen die op veilingen worden geboden

voor de klassieke Porsches 911 en 912 enigszins
verzadigd begint te raken en dat de verkopen wat aan
het inzakken zijn. Kopers zijn wat voorzichtiger en
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prijsbewuster geworden en kijken steeds meer naar

Hoe ziet de toekomst eruit?

de prijs-kwaliteit verhouding. Daardoor blijven de

Een goede klassieke Porsche 911 en 912 in conditie 1 of 2 is en

veelvuldig aangeboden snel opgelapte auto`s vaker

blijft nog steeds een goede aankoop en zal ook in de toekomst zijn
waarde behouden. Dat geldt helaas niet voor een Porsche 911T die

ALS GEVOLG VAN DE HYPE ZIJN ER
IN DE AFGELOPEN PERIODE FLINK
WAT ZEG MAAR “MINDER GOEDE
AUTO’S” VANUIT DE VERENIGDE
STATEN NAAR EUROPA GEHAALD.

recent voor € 85.000,00 of meer is aangekocht en eigenlijk nog
een totale restauratie moeten ondergaan. Qua waardeontwikkeling
blijft het een beetje koffiedik kijken, maar ik zie nu toch wel enige
stabilisering in deze oververhitte markt. Echt veel goedkoper zullen
onze (goede) Porsches 911 en 912 vermoedelijk niet meer gaan
worden.

bij de handelaren staan. Als gevolg van de hype zijn

Tot slot

er in de afgelopen periode flink wat zeg maar “minder

Persoonlijk ben ik nog steeds van mening dat onze Porsches

goede auto’s” vanuit de Verenigde Staten naar

gemaakt zijn om in te rijden en om er van te genieten en niet alleen

Europa gehaald. Deze werden dan snel opgelapt en

als beleggingsobject of om weg te zetten in een collectie. Dat is

als de spreekwoordelijke zoete broodjes doorverkocht

eeuwig zonde.

aan aankomende Porsche liefhebbers. Je moest er
immers snel bij zijn, want ze werden alleen maar

Albert Vos

duurder en het was een goede investering (volgens de
handelaren).

Bronvermelding: Classic Data 1993, 2014 en 2017
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De tijd vliegt. Dat heb je pas goed in de gaten als je even achterom kijkt. Het is alweer
18 jaar geleden dat ik m’n ivoorwitte 911 heb gerestaureerd. Al met al toch weer een
hoop probleemloze kilometers mee gereden. Je rijdt immers al gauw een paar duizend
kilometer per jaar en dat tikt aardig aan. Omdat ik het destijds grondig heb aangepakt
blijft het jaarlijks onderhoud overzichtelijk. Een grote onderhoudsbeurt, kleppen stellen,
remvloeistof vervangen en soms een paar remblokken.

Stuurinstallatie

ik de schokdemperpoot vervangen door het type

Mijn auto beschikt nog over de originele spoorstangen. Deze zijn

vanaf modeljaar 1972, zodat ik de verbeterde versie

met een rubber lager aan het stuurhuis verbonden. Goed voor het

fuseekogels met spiebout (borging) kon monteren.

comfort, maar geeft een minder direct stuurgedrag. Deze ga ik ver-

Uiteraard beide zijden. Preventief, om enig risico uit

vangen door de zogeheten Turbo spoorstangen. Zij werden voor

te sluiten, kies ik ervoor om de voor- en achterwiel-

het eerst toegepast op de 911 turbo en hebben en kogelgewricht

lagers te vervangen. Zeker de achterwiellagers kun-

verbinding op het stuurhuis waardoor het directer stuurt. Ook

nen zich heel onverwacht aankondigen en dit is echt

voelde ik de laatste tijd wel eens een zwaar punt tijdens sturen….

geen klus voor onderweg! De voorwielnaven zijn van

Zodoende de as tussen stuurkolom en stuurhuis losgenomen om

aluminium en in mijn geval behoorlijk geoxideerd.

de twee kruiskoppelingen te controleren. Ja, deze zijn niet meer in

Nadat ik de lagers heb verwijderd en de boel schoon

orde en inmiddels vervangen. Ook is er een beetje speling op het

gemaakt, heb ik deze d.m.v. nat glasparelstralen

stuurwiel ontstaan. Dat wil je niet met al die haarspelt bochten die

weer als nieuw gekregen. Staat mooi en hiermee ook

te wachten staan. Veel voorkomend euvel bij oudere auto’s. Dit is

een schoon en vlak draagvlak voor de bevestiging

vrijwel altijd te wijten aan een defect lager bovenin de stuurkolom

van de remschijven.

waarbij de kunststof binnenring breekt. Een goedkope, minder

Aanleiding

goede oplossing zou kunnen zijn om hier een spanbus van een

Remmen

asdrukken te meten. Een uiterst nauwkeurige afstemming

928 te monteren maar daar houd ik niet zo van. Daarom worden

De remschijven functioneerden goed maar meting

Toen zich vorig najaar de Italië trip met al z’n bergpas-

van het onderstel brengt een mooie balans in een klassieke

de stuurschakelaars en contactslot gedemonteerd en vervolgens

wees uit dat deze op de minimale dikte zaten. Dit

sen aankondigde, leek me dat een mooie aanleiding om

911, waarmee je de rijeigenschappen naar een heel ander

de breekbouten van de stuurkolom uitgeboord. Hierna kan de

kan problemen gaan geven m.b.t. warmteafvoer en

het complete onderstel van de 911 in perfecte conditie te

niveau tilt. Ja, dat wil ik! Aan de slag dus. Eerst de auto

stuurkolom worden uitgebouwd en de lagers vervangen.

haarscheurtjes in het materiaal. Daarom heb ik de

brengen. Inmiddels heb ik de nodige ervaring opgedaan

op de brug en een inventarisatie maken. Aan de hand van

met onderstelrevisies en heb daarbij ook geregeld geëxperi-

de inventarisatie de onderdelen bestellen en een plan van

Fusees, naven en wiellagers

menteerd met andere samenstelling van onderstelrubbers.

aanpak maken.

Ook constateerde ik een kleine speling tussen de fuseekogel in

omdat ze na de winterstop vastzaten als gevolg van

de onderste bevestiging in de schokdemperpoot. Hiervoor heb

roest op de remzuigers en cilinders. De hoofdremci-

Ook is geïnvesteerd in automotive weegschalen om de

voor- en achterremschijven + blokken vervangen.
De remklauwen had ik reeds vorig jaar vervangen,

stuurkolomlagers vervangen

turbo spoorstangen

voorwielnaven behandeld

onderdelen vooras stabilisator

demontage achteras torsie

wielophanging stralen en poedercoaten

voorwiellagers

achterwiellager vervangen

handremvoeringen vervangen

achterwiel ophanging

achterwielophanging

demontage voorwielophanging
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linder heb ik gereviseerd en alle standaard remslan-

de stabilisatorstang met rubber lagers monteren. Ook monteer

torsiestaaf, zodat je deze aan de juiste zijde monteert. De torsie-

verstelvinger. De vooras schokdemper had ik recent

gen vervangen door Stahlflex. Oudere remslangen

je rubber lagers in de reactiearmen en bouwt het geheel samen.

staaf heeft aan de buitenzijde 44 tanden en aan de binnenzijde

vervangen, dus deze zijn over gebouwd in de schok-

kunnen verzwakken (onder druk kunnen bulten

Achter moest ik de originele steunen aan het chassis lassen. Een

40 tanden (splines). Dit betekent dat 1 tand verdraaiing aan de

demperpoten. Nu het stuurhuis en de motor eruit

ontstaan) en het kan voorkomen dat ze inwendig op-

precisie werkje want de stabilisatorstang loopt heel dicht langs en

binnenzijde geeft 9 graden verstelling van de torsieveerplaat en 1

zijn heb ik van de gelegenheid gebruik gemaakt om

lossen waardoor er verstopping optreed. Alhoewel er

onder de versnellingsbak ophangsteun. Een paar keer proefpas-

tand aan de buitenzijde geeft 8 graad en 10 minuten verstelling.

alle benzineslangen vanaf de tank tot aan de motor

zichtbaar niets mee aan de hand was vind ik het, na

sen, uitmeten, tijdelijk vastzetten met lijmtangen, chassis plaat-

Eén tand verzetten geeft al een wijziging in voertuighoogte van

te vervangen. Een veilig gevoel. Zo, het onderstel is

18 jaar trouwe dienst, een geruststellende gedachte

selijk kaalmaken en de steunen vastlassen. Primer aanbrengen,

zo’n 8 mm. Door bijvoorbeeld de binnenvertanding 1 tand linksom

gereed. Althans, het moet nog worden uitgewogen

om ze te vervangen. Tevens heb ik de handremvoe-

carrosseriekit, de bubbelstructuur aanbrengen met 3M bodembe-

te verstellen en de torsieveerplaat 1 tand rechtsom te verplaatsen

et cetera maar daarvoor moet eerst de motor erin.

ringen en handremkabels vervangen. Zo, met de

scherming en vervolgens weer in de kleur spuiten.

kun je de voertuighoogte met een minimale waarde van 0.9 graad

remmen zit het wel weer goed!

Draagarmen en stabilisatorstangen

Achterwielophanging

wijzigen. Zodoende kun je heel nauwkeurig de hellingshoek van

Versnellingsbak en aandrijfassen

de veerplaat instellen. Gebruik hiervoor ook een digitale water-

In de loop der tijd heb ik gezien dat doorrijden met

Nu de motor eruit en de achterwielophanging verder demonteren

pas. Dit bepaalt de uiteindelijke voertuighoogte en de asdruk van

gebreken in de versnellingsbak nevenschade brengt

Nu verder met de demontage van het gehele

en de oude wiellagers verwijderen. De rubbers aan binnen- en

het betreffende wiel. Zaak om heel nauwkeurig te werken. Nadat

waardoor reparatieomvang en -budget een stuk

onderstel. Aan voorzijde de schokdemperpoten,

buitenzijde van de torsieveerplaat en die van de v.as draagarmen

alles afgemonteerd is en je, na een proefrit, de voertuighoogte en

groter worden. Een voorbeeld hiervan is dat lagers

draagarmen en dwarsdrager uitgebouwd. Omdat ik

zijn op het materiaal gevulkaniseerd, dus dat is een enorm karwei

asdrukken opmeet, kan het dus noodzakelijk zijn dat je alles nog-

gaan meedraaien in het bakhuis. Hierdoor slijt deze

ook de binnenste draagarmlagers wil vernieuwen,

om deze te verwijderen. Ik heb hierna alle delen van de wielop-

maals demonteert en opnieuw moet afstellen. Dit maakt het tot

uit, met alle gevolgen van dien. Zeker nu Matching

moet de motor en versnellingsbak uitgebouwd

hanging gestraald, afgedopt en laten poedercoaten. Ook had ik

een tijdrovende klus maar uiteindelijk wordt je beloond met een

numbers een ware hype zijn is het zaak risico’s te

worden. Anders kunnen de bouten er niet uit! Mijn

nu een goede gelegenheid om de torsiebuis en lagerzittingen nog

heel fijn sturende auto. Ik heb de achterwielophanging afgerond

mijden. Mijn versnellingsbak zingt enigszins in de

911 is een T-uitvoering. Deze werden af-fabriek

eens goed te conserveren. Nu de draagarmen voorzien van nieuwe

met nieuwe torsielagerdeksels en nieuwe achterschokdempers.

vijfde versnelling wanneer ik onder de 3200 toeren

zonder voor- en achter stabilisator geleverd. Bij snel

silentblocks, wiellagers, handremvoeringen en torsierubbers.

genomen bochten hangt hij hierdoor fors over. Ik

Zoals gezegd heb ik hier een ander, stugger rubber toegepast dan

Voorwielophanging

wil het allemaal wat sportiever en communicatiever,

standaard, zo ook de silentblocks. Bij montage van de nieuwe

Alvorens de vooras draagarmrubbers te vervangen maak ik een

versnellingsbak te gaan reviseren, dan kan ik er

dus bij Porsche alle benodigde onderdelen gekocht.

rubbers is het handig om deze een poosje in bijna kokend water

proefopstelling om de nieuwe rubbers in de correcte positie in de

nog jaren plezier van hebben. Na demontage van de

Bij de vooras is het relatief simpel. Je verwijderd de

te leggen. Hierdoor worden ze tijdelijk meer flexibel. Gebruik

bussen en lagerkappen te persen. De voertuighoogte van de vooras

versnellingsbak alle onderdelen grondig reinigen en

blinddeksels in het binnenscherm en dan kun je

ook bandenvet. Let bij montage goed op het kenmerk (L+R) op de

is een stuk eenvoudiger in te stellen m.b.v. de stelbout aan de

inspecteren. Het valt gelukkig erg mee. Alle syn-

rijdt en de synchronisatie van 1e en 3e versnelling
wordt slechter. Daarom heb ik besloten om mijn

gedemonteerde voorwielophanging

draagarmrubbers persen

vooras rubbers

assembleren assen

eindresultaat versnellingsbak

aandrijfashoezen vervangen

resultaat vooras

gereviseerde voorwielophanging

gedemonteerde versnellingsbak

motor

dynamo revisie

carburateur reparatie
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chromeshen en alle lagers vervangen. Het bakhuis

bank gecontroleerd. Verder had ik wat olielekkage via de oliere-

geel passiveren, dat ziet er weer netjes uit. Zo, nu de

versnelling schakelt lastig in. Inmiddels is het te kort dag om hier

was behoorlijk geoxideerd. Deze is met glasparel

tourpijpjes. Deze heb ik vervangen door deelbare pijpjes zodat de

carburateurs op de motor bouwen, versnellingsbak

echt iets aan te doen, dus op naar Italië.

gestraald en hierna getrommeld. Hiermee verdicht

nokkenashuizen er niet af hoefden. Voor bedrijfszekerheid heb ik

monteren en weer de motor inbouwen. Hierna heb

je weer het materiaal oppervlak en krijgt het weer de

de dynamo gedemonteerd en laten reviseren. Het huis en koelven-

ik de carburateurs geheel afgesteld en synchroon

Italië trip

mooie magnesium kleur. Ook alle tapeinden en ove-

tilatorblad heb ik d.m.v. nat glasparelstralen weer mooi gekregen.

gezet. Zo ook de ontsteking weer afgesteld en hij

De reis was fantastisch, echt heel gave bergpassen gereden in

loopt weer erg fijn. Geluk bij een ongeluk; toen ik

een prachtige omgeving. Zulke leuke en mooie dingen gezien en

de eerste keer de koppeling indrukte hoorde ik een

ook heel gezellig met elkaar. Linda en ik zijn, wanneer de groep

rigen nieuw laten geel passiveren. De koppeling en
vliegwiel geïnspecteerd, deze zijn in orde. Wel een

Carburateurs en pedalenbox

nieuwe koppelingskabel en druklager gemonteerd,

Geregeld zie ik dat carburateurs “overlopen”, dat wil zeggen dat

knak uit de pedalenbox. Ja hoor, een nylon lager

huiswaarts keerde, nog verder doorgereden naar Toscane. Helaas

voor de bedrijfszekerheid.

het brandstofniveau in de vlotterkamers te hoog wordt. Dit geeft

gebroken. Pedalenbox uitgebouwd en uit elkaar

weigerde de versnellingsbak opeens dienst. Zonder aankondiging,

De aandrijfashoezen vertonen droogtescheurtjes.

grote benzinelekkage maar kan ook resulteren in het wegspoelen

gehaald. Alle nylonlagers vervangen door bronzen.

zonder een bijgeluid of iets dergelijk kon ik opeens niet meer

Nee, ze zijn nog niet gescheurd maar dat zal vroeger

van de oliefilm aan de cilinderwand. Ook de membranen van de

of later wel gaan gebeuren. Een vieze klus, maar

acceleratiepompjes willen nog wel eens scheuren. Daarom vind

Uitwegen

het moet toch maar gebeuren. De homokineten

ik het tijd worden om de carburateurs eens grondig onder handen

Nu de auto op de weegschalen gezet om de asdruk-

hierin ernstig te kort schoot. Thuis aangekomen de motor en

gedemonteerd en uit elkaar gehaald zodat ik ze goed

te nemen. Gelukkig zit er geen speling op de gasklep asjes. Eerst

ken te meten. Eerst de vooras hoogte optimaliseren.

bak opnieuw uitgebouwd en de versnellingsbak gedemonteerd.

kon schoonspoelen en inspecteren. Ziet er nog goed

de carburateurs geheel uit elkaar halen en de carburateurs met

Het nauwkeurig werken heeft geloond, de auto

Er blijkt een tandje van de hundezahn (dogteeth) van de vierde

uit, dus in elkaar bouwen en nieuwe hoezen en vet

alle losse onderdelen ultrasoon laten reinigen. Eerst de accele-

staat mooi recht en de asdrukken zijn links/rechts

versnelling te zijn afgebroken. Deze is door de olie geheel naar

monteren.

ratiemembranen en plunjers vervangen. Nu de vollast injectoren

en kruislings prachtig gelijk. Wanneer de asdruk-

voren getransporteerd waar deze zich heeft klem gedrukt tussen

testen. Twee hebben een afwijking en worden vervangen. Nu een

ken sterk zouden verschillen rijdt de auto min of

de schakelas en het bakhuis. Bizar. Daarom de Hundezahn en

lastig klusje; de opbrengst van de acceleratiepompjes afstellen.

meer alsof je op een stoel zit met een ongelijke

schakelmof vervangen en nu is alles weer in orde. Veel nuttig werk

Nu nog de focus op de motor. In het voorgaande

Hiervoor een speciaal gereedschap gemaakt om de opbrengst

poot, waardoor hij erg zoekerig zal zijn. Nu kan de

gedaan, waar ik ongetwijfeld weer lang en veel plezier van zal

seizoen functioneerde de vervroeging van de ont-

nauwkeurig te meten. Dan de vlotternaalden vervangen omdat

auto worden uitgelijnd, om de wielstanden volgens

hebben.

stekingsverdeler niet zo goed. Daarom de verdeler

deze kwetsbaar zijn. Met behulp van schijfjes kun je de vlotter-

fabriekswaarden in te stellen. De eerste proefrit-

uitgebouwd en nagekeken. Er is een veertje van de

hoogte conform fabrieksopgave afstellen, hetgeen zeer belangrijk

ten gaan vergezeld van een grote glimlach op het

vervroeging defect. Dit heb ik kunnen laten repare-

is. Nu verder de carburateurs afbouwen en alle afdichtingen en

gezicht. Hij rijdt heerlijk! Net op tijd af want over

ren en de vervroegingskarakteristiek is op de test-

O-ringen vervangen. Ook heb ik de opbouwdelen opnieuw laten

2 dagen vertrekken we naar Italië. Echter de vierde

Motor

carburateurs

klaar voor inbouw

carbs synchroon stellen

lager pedalenbox vervangen

uitwegen

asbelasting aflezen

schakelen. De vakantie hebben we voortgezet met een huurauto
en zelf de 911 vanuit Nederland laten ophalen omdat de ANWB

Peter Broerse
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ALS U DIT LEEST IS DE EERSTE
SNEEUW MISSCHIEN AL
GEVALLEN, IN DE REGEL
GEVOLGD DOOR EEN AANTAL
STROOIWAGENS GEVULD MET
PEKEL. JAMMER GENOEG
STAAT KONING WINTER WEER
VOOR DE DEUR EN IS HET
MOMENT AANGEBROKEN
OM ONZE GELIEFDE
KLASSIEKERS TE GAAN
VOORBEREIDEN OP DE IN
NEDERLAND NOODZAKELIJKE
WINTERSLAAP.

Voor auto`s die de hele winter worden gestald, hebben wij een
aantal aanbevelingen:
1.

Zorg voor een droge en goed geventileerde stalling.

2.

Neem de gelegenheid om eventueel ontstane lakschades bij
te werken en de onderzijde van de auto te controleren op
beschadigingen door bijvoorbeeld steenslag.

3.

behandelen met een rubber onderhoudsproduct.
4.
5.
6.

WINTERSLAAP

magnesium of aluminium opgetrokken motorblok
/ versnellingsbak. Regelmatig wordt ons de vraag
gesteld: “Hoe kan ik mijn auto het beste voorbereiden
op een winterpauze?”. Feitelijk is het zo dat je het
beste regelmatig met een auto kunt gaan rijden als
de weersomstandigheden het toelaten. Dit omdat

Brandstoftank afvullen (dit voorkomt condensvorming in
de tank) en bij echt langere stilstand eventueel een benzine
stabilisator toevoegen.

7.

Banden oppompen tot ca. 3 bar zodat deze minder vervormen
(na de winter de druk corrigeren).

8.

Accu indien mogelijk aansluiten op een druppellader of
uitbouwen en regelmatig bijladen.

moeizaam gerestaureerde 911/912 carrosserie.
Om nog maar te zwijgen over de zo kwetsbare uit

De auto goed warm rijden en de olie verversen inclusief nieuw
oliefilter.

de meeste clubleden zien liever geen strooizout
verzameld in de naden en kieren van de veelal zo

Het interieur goed reinigen en de eventuele lederen bekleding
conserveren.

Er zijn natuurlijk eigenaren die hun klassieker
gewoon de hele winter door blijven gebruiken maar

Dit is tevens een goed moment om de portierrubbers te

9.

Een vochtvreter in het interieur plaatsen (deze wel regelmatig
controleren en leegmaken).

10. De motor maandelijks met behulp van de dynamopulley een
kwartslag ronddraaien (ringsleutel 22).
11. Het rempedaal elke maand een paar keer indrukken (zodoende
blijven de remtangen gangbaar).
12. De auto maandelijks even heen en weer rollen en iets van

lange stilstand niet goed is of heel goed moet worden

positie veranderen. Lang stilstaan in dezelfde positie is niet

voorbereid. Probeer daarom als het even kan ook

goed voor de banden en wiellagers.

in de winter regelmatig met de 911 of 912 te rijden.
Uiteraard alleen als er geen pekel op de wegen ligt.
Rijdt een traject van ongeveer 50 kilometer zodat
de motor en versnellingsbak goed op temperatuur

13. Ramen iets openen en de auto afdekken met een
vochtdoorlatende afdekhoes.
14. Eventueel benodigd onderhoud uitvoeren zodat de auto aan het
begin van het nieuwe seizoen weer volledig inzetbaar is.

komen en zorg dat er onderweg regelmatig krachtig
geremd wordt, zodat onder meer de remtangen

Mooie feestdagen toegewenst!

goed gangbaar blijven. Kijk wel eerst even in de
achteruitkijkspiegel…

De technische commissie
Albert Vos en Peter Broerse
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KROON WIRE HARNESSES
Kroon is gespecialiseerd in het maken van

kabelbomen voor onze klassieke Porsches. En het
is echt geweldig om te horen hoe Gerard Kroon zijn
bedrijf is gestart en van zijn hobby zijn werk heeft
kunnen maken. Gerard is begonnen met het maken
van een kabelboom voor zijn eigen Porsche 912 en
nadat hij zijn ervaringen en resultaat had geplaatst
op het 912 Forum wilde andere 912 en later ook 911
eigenaren ook wel zo’n “nieuwe oude” kabelboom in
hun auto.
Al gauw zat Gerard samen met zijn vrouw aan de
keukentafel kabelbomen te produceren voor Porsche
liefhebbers over de hele wereld en besloot hij na
verloop van tijd een bedrijfje te starten.
Uit Gerards verhaal blijkt wel de kennis die hij
de afgelopen jaren heeft opgebouwd van allerlei
soorten en maten kabelbomen van de diverse
Porsches. Inmiddels zijn er kabelbomen beschikbaar
van de eerste Porsche 356 uit pak ‘m beet 1950
tot aan de Porsches 964 en 928 uit de negentiger
jaren. Na een interessante presentatie gaf Gerard

DOOR JOHAN MEYER

TECHNISCHE DAG
Zaterdag ochtend 18 november 2017 stond ik al om 07:30 uur voor een moeilijke
beslissing: ga ik de 912 nog één keer uit de garage halen of gaan we toch de
“gezinsdiesel” gebruiken om af te reizen naar het hoge noorden voor de laatste
clubactiviteit van dit jaar? De weersvoorspellingen waren niet goed en ook
buienradar werd maar niet beter nadat ik het een keertje of tien geopend en
bekeken had. Uiteindelijk heb ik de knoop doorgehakt en reed ik best een beetje
balend in het zonnetje met de S-Max door de Flevopolder richting het noorden.

D

e evenementencommissie was erin een geslaagd een

deel van ons land komen? Zou kunnen, zeker als

technische dag te organiseren bij een tweetal bedrijven,

je beseft dat daar voor ons als klassieke Porsche

eentje in Kolham (Groningen) en de andere in Haulerwijk

liefhebbers een aantal interessante bedrijven

(Friesland). Plaatsen waar een gemiddelde klassieke Porsche rijder

zitten. Ik was blij dat ik me dit keer niet door de

niet elke maand, of misschien wel nooit, komt.

afstand heb laten weerhouden en de twee uur in de

Neigt het wellicht naar een zekere vorm van arrogantie van die

auto voor lief heb genomen om naar Kroon Wire

Randstedelingen en Zuiderlingen dat ze maar zelden in dit mooie

Harnesses in Kolham te rijden.

een rondleiding door zijn inmiddels te kleine

De kabelbomen worden compleet met stekkers, relais en

bedrijfspand en gaf hij ons een inkijkje in het proces

zekeringkasten afgeleverd en kunnen zo worden gemonteerd.

van het uitpluizen van een oude kabelboom tot het

Ik weet in ieder geval waar ik terecht kan als er iets met de

uiteindelijke maken van een nieuwe kopie. Het is

elektrische installatie van mijn 912 aan de hand is. Ook ga

duidelijk kwaliteit, kwaliteit en nog eens kwaliteit

ik binnenkort een bezoekje aan de website van Kroon Wire

wat hier de klok slaat. Dat blijkt ook wel uit de

Harnesses brengen om die simpele maar o zo effectieve

Gerards indrukwekkende klantenkring waaronder

modificatie voor de koplampbedrading te bestellen…

niet de minste bedrijven. Denk hierbij aan Singer,

Na een goed verzorgde lunch stapte we met een door Porsche

diverse Porsche Klassieker centra, State of Art en

Groningen en Kroon gesponsorde goodie bag in de auto’s om

zelfs Porsche zelf in Stuttgart. Made in Kolham nota

richting Haulerwijk te rijden. Tijdens de rit ben ik blij dat de 912 in

bene!

de garage is gebleven. We komen in een kleine wolkbreuk terecht
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keus moet zijn, en ook dat vervoer belangrijke economische en
sociale aspecten vertegenwoordigt. Het samenbrengen van een zo
breed georiënteerd gezelschap zou voor de toekomst uitgebalanceerd beleid moeten waarborgen, om los te komen van het denken in
strijdigheden en uitsluitingen. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven liet in haar toespraak bij de Mobiliteitsalliantie weten, dat ze heel
enthousiast is met de initiatieven van de Mobiliteitsalliantie en juicht
het streven om samen de problemen rond de bereikbaarheid van
Nederland aan te pakken van harte toe. Een heel goed begin van een
nieuwe regeerperiode!

EXTRA WAARSCHUWING BIJ AFLOOP
SCHORSING

Heb jij het kenteken van je motorfiets (of personenwagen, vrachtwagen, bromfiets, zware aanhangwagen/oplegger etc.) geschorst maar
ben je deze vergeten te verlengen? Jaarlijks vergeten meer dan 60.000
mensen dat de schorsing voor hun voertuig verlopen is. In veel
gevallen is hun voertuig dan niet verzekerd. In plaats van meteen een
boete stuurt de RDW voortaan na twee weken een extra waarschuwingsbrief om je aan de verlenging of de verzekering te herinneren.
De RDW stuurt deze mensen zes weken voor de vervaldatum van de
schorsing een herinneringsbrief.

Extra service.

In plaats van een boete krijgen mensen nu eerst een waarschuwingsbrief dat hun voertuig niet verzekerd is. Die wordt twee weken na
de vervaldatum van de schorsing verstuurd. Door deze extra service
verwacht de RDW dat veel kentekenhouders alsnog hun schorsing
verlengen of hun voertuig gaan verzekeren. Doen ze dit niet dan
en het half uurtje rijden naar Friesland

Na de presentatie krijgen we een

dat ook zij moeite hebben zich in te

krijgen ze alsnog een boete. De RDW verwacht zo 15.000 boetes te

is om die reden bepaald geen pretje.

rondleiding door de showroom

houden. Dat lukt lang niet iedereen

voorkomen. In mei introduceerde de RDW al zo’n extra waarschu-

en het magazijn. Het is werkelijk

want er gaat veel nieuw gereedschap

wingsbrief voor een verlopen APK. Deze waarschuwing zorgde ervoor

ongelooflijk om te zien hoe groot

mee richting huis. Al met al een zeer

dat er minder boetes op de APK-keuringsplicht verstuurd hoefden te

In Haulerwijk zit het bedrijf Datona

het assortiment van Datona is. Ook

geslaagde en leerzame dag die weer

worden.

dat gespecialiseerd is het leveren van

hier is het toch niet bepaald kleine

goed georganiseerd was door onze

zo’n beetje alles wat nodig is voor

pand al weer te krap en wordt er naar

evenementencommissie. Hartelijk

de werkplaats of garage. Hoewel

uitbreidingsmogelijkheden gekeken.

dank hiervoor en uiteraard ook de

Datona in Haulerwijk over een mooi

Onder het genot van een hapje en een

bedrijven Kroon Wire Harnesses en

ingerichte showroom beschikt, zijn ze

drankje worden we daarna losgelaten

Datona heel hartelijk dank voor de

vooral actief op het internet. Je kunt

in de showroom. Het is echt een

via de website eigenlijk alles bestellen

snoepkast voor de klassieke Porsche

wat je als (gevorderde) hobbyist of
professional nodig hebt.

DATONA

STAATSSECRETARIS TE GAST
BIJ MOBILITEITSALLIANTIE

Persoonsgericht handhaven.

Het initiatief voor de extra waarschuwingsbrief komt van een werkgroep die een maatschappelijk verantwoorde wijze van handhaven in

Maandagavond 21 november jl. was een bijzondere

de voertuigketen voorstaat. In deze werkgroep werken naast de RDW,

gastvrijheid.

bijeenkomst waar voor de eerste keer de leden van

het ministerie van Veiligheid & Justitie, het CJIB, de Politie en het

Volgens mij was dit de laatste activiteit

de mobiliteitsalliantie (https://mobiliteitsalliantie.

Openbaar Ministerie samen. Naast deze extra waarschuwingsbrief is

911/912 doe-het-zelver. Met de Kerst

van het jaar maar ik weet dat er ook

nl/) – inclusief uw FEHAC natuurlijk – een hele avond

een van de andere initiatieven om voertuigeigenaren na twee eerdere

en Sinterklaas voor de deur moet ik

volgend jaar (het jaar dat we 25 jaar

lang ideeën, inzichten en toekomst visies uitwisselden

boetes op niet-verzekerd rijden of verlopen APK eerst persoonlijk te

Tijdens een presentatie wordt

me dan ook inhouden want anders

bestaan) weer mooie dingen op de

met enige tientallen aanwezige landelijke, lokale en

benaderen voordat een derde boete wordt opgelegd.

duidelijk dat Datona ernaar streeft

blijven er geen cadeautjes meer over

planning staan. Ik heb er nu al weer

regionale bestuurders. Veel aspecten werden gedeeld,

uitsluitend goede kwaliteitsproducten

om aan mij te geven. Ondertussen

zin in.

de zorg over het vastlopen van de mobiliteit, aandacht

te leveren voor een aantrekkelijke

fluister ik natuurlijk via de Whatsapp

prijs. Klanttevredenheid staat hoog in

wel alvast de familie in wat ik leuk

ontsnappen aan de politieke waan van de dag en dus

voor een langere tijd niet gebruikt. Denk daarbij aan oldtimers of mo-

het vaandel en je kunt met al je vragen

vind om te krijgen. Ik zie aan het

‘houdbaarder’ beleid, de toekomst van mulitimodaal

toren in de wintermaanden of oldtimers en voertuigen die langdurig

terecht voor een gedegen advies.

onrustige gedrag van de anderen

vervoer, het inzicht dat vervoer een persoonlijke vrije

opgeknapt moeten worden. Tijdens de schorsing worden de WA-ver-

voor duurzaamheid, de nadrukkelijke wens om te
Johan Meijer

Voertuig tijdelijk niet gebruiken.

Een eigenaar kan zijn kenteken schorsen wanneer hij zijn voertuig
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zekering, motorrijtuigenbelasting en APK stopgezet,

komen. Tot dat deze zaak voorgekomen is, moet de gemeente oude

-en dus de participatie van de FEHAC daarin- heeft

het inzetten op alleen maar op elektrische voertuigen, zal het

maar mag het voertuig niet op de weg komen. De

benzineauto’s wel toelaten, zo luidt het zojuist bekend geworden

resultaat gehad!

nog erg lang duren totdat alle gewone voertuigen vervangen

schorsing duurt een jaar. Na dat jaar moet de eigenaar

oordeel van de afdeling rechtspraak van de Raad van State.

zijn. Daarbij zal er altijd een groep van enkele honderdduizen-

Nut is niet aangetoond.

Milieu zones gemeenten worden
hetzelfde.

voertuigen geschorst, waarvan 51% personenvoertui-

ter discussie. De milieuwinst is niet aangetoond en invoering bete-

inrichten. Rotterdam verbiedt nu als enige benzi-

gen, 23% bromfietsen en 13% motorfietsen.

kent voor een gemeente een enorme kostenpost. Ook in Antwerpen

neauto’s, Amsterdam is de enige gemeente waar

is het nut van het instellen van de milieuzone daar niet aangetoond.

oude brommers straks niet meer in mogen. Aan die

Eerder al heeft TNO onderzoek uitgewezen dat het milieu veel meer

willekeur komt een eind. Er komt naar Duits voorbeeld

van oldtimers hoeven zich geen zorgen te maken. Sommige

gebaat is met een vlotte doorstroming van het verkeer.

één systeem met eenduidige categorieën en dezelfde

Europese landen zinspelen op een verbod van auto’s die op

borden voor alle milieuzones. Dat biedt ook de kans

fossiele brandstoffen rijden. Rutte III lijkt geen einde te willen

om voor alle milieuzones dezelfde uitzonderingen voor

maken aan het rijdende erfgoed.’ Een mooi succes, dat door de

het mobiel erfgoed te bepleiten.

samenwerking in de Mobiliteitsalliantie is bereikt.

Kilometerheffing vrachtwagens en
experiment betalen naar gebruik.

Initiatief nemen.

Het vrachtverkeer gaat een kilometerheffing gaan

zelf het initiatief te nemen en te laten zien dat wij, net als alle

den gelijk moeten worden. Aan de exclusieve ban op benzineauto’s

betalen. Dat had de Mobiliteitsalliantie zich anders

andere Nederlanders schone lucht belangrijk vinden, kunnen

in Rotterdam komt dus sowieso een einde.

voorgesteld; liever hadden we ook voor vrachtauto’s de

we een andere draai geven aan de discussie over milieuzones.

Wat dan wel? FEHAC is tegen nutteloze symboolpolitiek en pleit

ruimte gekregen om uit te testen hoe een systeem van

Daarvan is immers aangetoond dat ze nauwelijks effect heb-

vóór maatregelen die wel bijdragen aan schonere lucht. Naast

‘betalen naar gebruik’ in de praktijk zou uitpakken.

ben. De ontwikkeling van nieuwe brandstoffen is veelbelovend.

eerder genoemde vlotte doorstroming van het verkeer zijn wij voor

Die ruimte om te testen komt er nu alleen voor andere

Daarbij letten wij als FEHAC uiteraard juist op die brandstof-

het verder ontwikkelen van al bestaande alternatieve emissie-arme

voertuigen. Het ligt voor de hand dat met zoveel voor-

fen die goed gebruikt kunnen worden in onze voertuigen en

brandstoffen. Ook bepleit de FEHAC goed onderhouden en optimaal

standers van een vorm van ‘betalen naar gebruik’ er

waarvoor geen kostbare aanpassingen nodig zijn. Wij zijn

afgestelde voertuigen. Maatregelen dus die een veel positievere uit-

toch ooit getest moet worden.

in gesprek met de oliebranche over twee, nu al beschikbare,

zelf de schorsing verlengen. Als hij dat vergeet is de
eigenaar in overtreding, zijn voertuig onverzekerd en
kan hij een boete krijgen. Jaarlijks worden 620.000

Inmiddels staat niet alleen in Rotterdam het nut van een milieuzone

Milieuzones gelijktrekken.

Rotterdam staat alleen in het verbieden van benzineauto’s maar kent
wel een uitzondering voor voertuigen van 40 jaar en ouder. Amsterdam weert oude brommers en bussen zonder uitzondering. Ieder
stad doet de milieuzone dus op zijn eigen manier. In het regeerakkoord van Rutte III staat dat de milieuzones in de Nederlandse ste-

RECHT EN REDE HEBBEN
GEZEGEVIERD
Oude benzineauto mag milieuzone Rotterdam weer in.
Klassieke benzineauto’s mogen weer de Coolsingel

werking hebben op het hele wagenpark.

over. De gemeente Rotterdam heeft opnieuw bakzeil
gehaald in de strijd om oldtimers uit de milieuzone

Gemeentes mogen niet meer zelf hun milieuzone

Milieu en verkeer.

den voertuigen overblijven die nooit vervangen gaan worden:
de oldtimers.

Al eerder gelekt: geen einde aan rijdend erfgoed.

In een vooraf uitgelekt bericht in De Telegraaf stond: ‘Bezitters

Dat betekent echter niet, dat wij niets hoeven te doen. Door nu

alternatieven voor diesel, die beide veel minder roet en andere
emissie produceren en die als brandstof uitstekend voldoen.

Het regeerakkoord zet vol in op milieu, er komt zelfs

Eén van die twee is een product dat uit biomassa wordt gepro-

te weren. Rotterdam heeft - en binnenkort dus had –

een aparte klimaat minister. Zo moet het wagenpark

duceerd en dat zelfs ‘hernieuwbaar’ is, zoals dat heet. En als de

als enige stad in Nederland een milieuzone die oude

schoner worden, waarbij de regering de ambitie heeft

ontwikkeling van ‘schone’ alternatieven voor benzine nog wat

benzineauto’s weert., In Rotterdam mogen inwoners

nu heeft vastgelegd dat er in 2030 alleen nog emis-

verder doorgaat, kunnen we die vrijwel zeker ook in ons mobiel

en bezoekers weer de milieuzone in met benzineau-

sieloze nieuwe voertuigen verkocht worden. Er blijft

erfgoed gebruiken

to’s van vóór 1992. En Rotterdammers kunnen weer

ruimte voor technische vernieuwingen, en kan er ook

mobiel erfgoed bezitten waar ook mee gereden kan

gewerkt worden aan het ontwikkelen van brandstoffen

worden.

die minder emissie produceren. Op dit moment zijn er
nog zo’n 8 miljoen voertuigen met een verbrandings-

Hoger beroep heeft succes.

motor, en het zal zeker nog wel tot 2045 duren totdat

Nu heeft ook de hoogste bestuursrechter, de Raad van

die vervangen zijn door (nog) schonere voertuigen. Met

State, geoordeeld dat de klassieke benzineauto’s de
milieuzone in mogen. Volgens de Raad van State heeft
de gemeente onjuist gehandeld door de categorie benzineauto’s van 25 jaar en ouder opnieuw te verbieden
in de milieuzone. De Rotterdamse rechtbank verwierp
al eerder het verkeersbesluit op het punt van de ben-

GEEN WOORD OVER OLDTIMERS IN
REGEERAKKOORD

Eind september lekte de eerste informatie over het nieuwe regeerak-

zineauto’s, waardoor oldtimerbezitters de milieuzone

koord al naar buiten. Het licht op de snelwegen gaat weer aan, spits-

wel in mochten. De gemeente ging daartegen in hoger

stroken gaan vaker open, het vrachtverkeer wordt ‘groener’ gemaakt

beroep en verbood in afwachting daarvan gewoon nog

en er wordt de komende drie jaar zo’n 2 miljard geïnvesteerd in infra-

eens in een nieuw verkeersbesluit dat oude benzineau-

structuur. Maar geen woord dit keer over oldtimers: dat was vijf jaar

to’s Rotterdam in mochten. Die zaak moet nog voor-

geleden wel anders! De gezamenlijke inzet van de Mobiliteitsalliantie

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.
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Klassiek in service en kwaliteit!
KLASSIEKER VERZEKERING

Uw klassieker met liefde verzekerd

DE BESTE
VERZEKERING
VOOR UW
KLASSIEKER!

Volgend jaar bestaat onze club 25 jaar en

meer dan alleen drukwerk

dat willen we graag met jullie gaan vieren!
We hebben een zeer mooie locatie in

Net als andere klassiekerliefhebbers wilt u ook verzekerd zijn van
een perfecte dekking voor uw klassieke auto. Daarom biedt GIO
klassiekerverzekering dé autoverzekering voor oldtimers en youngtimers
waarbij u zelf de dekking bepaalt. Onze voorwaarden zijn afgestemd op
klassieke automobielen en sluiten daarom perfect aan op uw wensen.
Waarom een GIO Klassiekerverzekering?
• Scherpe premie met uitstekende dekking
• Keuze van eigen schadehersteller
• Bij aantoonbare meerwaarde 10% overdekking
• Fantastische hulpverlening na pech of ongeval
• Nog ruimere dekking dan FEHAC-normen
• Eén verzamelpolis met korting voor meerdere auto’s

Daarnaast streven wij bij GIO naar optimale service
en zijn we altijd bereikbaar, óók in het weekend.

Zuid-Limburg gevonden waar het feest

in het weekend van 12 en 13 mei 2018 zal
worden gehouden. Natuurlijk staat de
klassieke Porsche 911/912 hierin centraal.
Op zaterdag rijden we vanuit diverse
startpunten in Nederland via uitgezet-

Vragen of opmerkingen? Neem gerust contact met
ons op. Wij helpen u graag en zoeken daarbij naar
de beste oplossing.

U bent exclusief met uw klassieker maar wij zijn exclusief
met onze scherpe premie en uitstekende dekking!
BEKIJK ONZE VOORDELIGE KLASSIEKERVERZEKERING OP WWW.GIO.EU OF BEL 036 548 70 70

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

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

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

Op de waardestijging van
uw Porsche heeft u geen

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

grip, dat geldt niet voor de
verzekeringspremie.
Verzeker u van scherpe
premies en uitstekende

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

t r a i n i n g

m a n a g e m e n t

voorwaarden en ontvang
bij een all risks verzekering
een jas van Dogleg Mechanics

certificeringsbegeleiding

trAining en
opleiding

.

s

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

Almelo

AmsterdAm

den bosch

rotterdAm zeist w w w.k Aderbv.nl

t.w.v. e 179,00.
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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

Klassieker autosportstoelen

Speciaal Porsche!

•

handleiding inbouw online

LeMans

•

DEKRA-keur

Rally ST

Nieuw design
‘60-’70 styling.
Speciaal voor
de klassieke
Porsche

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.

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

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.
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Kijk op onze
site voor alle
productgroepen

time4gifts.nl

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

» bedrijfskleding «

» relatiegeschenken «

» kerstpakketten «

SPECIALIST IN OP MAAT GEMAAKTE PRODUCTEN
Wij denken graag met u mee zodat u uw relatie kunt verrassen!
Neem nog vandaag contact met ons op en wij komen met een passend voorstel.
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.

time4gifts.nl
Hofse Hoeve 4

∕

5374 DK Schaijk

∕

+31 (0)486 436 899

∕

info@time4gifts.nl
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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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