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2015 …. Een jaar waarin we veel hebben gedaan als club, veel
nieuwe initiatieven en dito evenementen. Vooral de trips naar
Classic Days Schloss Dyck en natuurlijk Goodwood Revival
staan nog vers in mijn geheugen. Wat een feestje was dat,
Goodwood Revival.
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VAN DE redacteur/webmaster

Als alles heeft meegezeten, valt dit laatste
clubmagazine voor 2015 nog net voor de Kerstdagen bij
u op de mat.

H

et schrijven van deze vaste rubriek vormt steevast de laatste

Welnu, de toenmalige secretaris / penningmeester

redactionele handeling aan een te verschijnen clubblad,

ken(de) ik zeer goed want dat was mijn oom Wim

afgezien het controleren en redigeren van de proef”druk” die ik

van der Willik, destijds directeur-eigenaar van ’n

straks van Laurens Schaap ontvang. Laatstgenoemde heeft het

succesvolle ceinturenfabriek in Nieuw Beijerland, het

bestuur overigens laten weten het clubmagazine ook in 2016 te

geboortedorp van mijn moeder en haar 12 (!) broers

willen opmaken, waarvoor wij hem zeer erkentelijk zijn. Net zo

en zussen. Wim was op latere leeftijd aangetrouwd

blij zijn we met de inspanningen van onze huisdrukker Joop Zalm

met m’n moeders jongste zus Jannie en reed

(en zijn beide zonen) die het clubmagazine telkens weer perfect op

inderdaad in een Porsche. De in 1929 opgerichte

papier weten te krijgen. Goed,
wat kunt u zoal verwachten
in deze Goodwood Revival
– Kerstspecial? Uiteraard
zijn daar naast de vaste
rubrieken (foto)verslagen van
de afgelopen najaar gehouden
evenementen, waaronder de
laatste technische clubmeeting,

Schaapontwerpers
Creating digital experiences
Wij realiseren graag ontwerpen die onze klanten succes opleveren.
Wij maken ontwerpen die verrassend, oplossend en functioneel zijn in
boodschap en vorm. We verkennen graag samen uw markt en strategie,
en vertalen dit naar website, applicatie, identiteit of e-learning.
Zo helpen we u bij het vinden, ontmoeten en binden van uw doelgroep.

fabriek bestaat nog steeds,

Hakse Straatsma ging er
afgelopen weken weer ouderwets
voor zitten en toverde een
uitstekend artikel over de
stroomlijn en aerodynamica van
onze 911 en 912’s uit zijn pen.

Goodwood (uiteraard…),

maar Wim is al jaren geleden
overleden en helaas hebben
we ons beider passie voor
Porsche nooit samen in de
praktijk kunnen brengen.
Maar misschien heeft
Oom Wim – naast andere
invloeden waarover ik eerder
schreef – indirect bijgedragen

het RS Fest, de Rennsport Reunion, de Herfstrit, de Nationale

aan de ontwikkeling van het onuitroeibare Porsche

Porsche Club Rally, Cars & Coffee tijdens PUUR Park Porsche en

virus in mij, met als mogelijk bijeffect ‘t feit dat

de technische dag bij RFF Motorsport in Aalsmeer. Kees de Regt

ik jaren later als bestuurslid min of meer in z’n

van de KNAC doet uit de doeken waaraan te denken als u met

voetsporen ben getreden. Indirect omdat er zo te

uw (klassieke) auto een buitenlandse reis maakt. Ook het FEHAC

lezen in 1962 geen redacteur of webmaster in ’t

nieuws ontbreekt deze keer niet.

bestuur zat…

Hakse Straatsma ging er afgelopen weken weer ouderwets voor

Enfin, ik wens u prettige feestdagen en alvast een

zitten en toverde een uitstekend artikel over de stroomlijn en

gelukkig en voorspoedig 2016 toe!

aerodynamica van onze 911 en 912’s uit zijn pen. Daarbij opgemerkt
dat alle van Hakse’s hand gepubliceerde artikelen inmiddels ook op

Marc Bezem

de website staan. De rubriek boekbespreking behandelt deze keer

redacteur - webmaster

de 2015 uitgave van het legendarische boekwerk Carrera RS van Dr.
Thomas Gruber & Dr. Georg Konradsheim. In 1992 wist ik de hand
te leggen op de oorspronkelijke gelimiteerde uitgave, inmiddels een
gezocht collectors item. Ook de “Revised New Edition 2015” staat
hier inmiddels en is al van voor naar achteren doorgelezen. Een
absolute aanrader waarvoor u contact kunt opnemen met Autonet
carbooks. Nu iets heel anders. In de uitgave van RS Magazine nr.
4 van dit jaar viel mijn oog op de rubriek “Met de Christophorus
terug in de tijd” van Eduard Hattuma. Want onderop pagina 114
haalde hij een publicatie aan vanuit de Christophorus nr. 57 uit
1962. “Zomaar een bericht van de Nederlandse Porsche Club in
1962 waarin de bestuursleden worden voorgesteld: W.E.R. Hilarius
(voorzitter), C.J. Rijshouwer (vice-voorzitter), W. van der Willik
(secretaris / penningmeester) en G. van Zijl (vierde lid). Wie heeft ze
nog gekend? vraagt Eduard zich hardop af.

www.schaapontwerpers.nl
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van de evenementencommissie

Nog voordat de eerste natte sneeuw bij ons de grond
raakt, rijden de strooiwagens hier al in de rondte.
Code rood voor onze klassiekers, dus bandjes van de
vloer, kleed of hoes erover en vooral ieder verlangen
om toch nog een laatste rit te maken negeren!

W

Colofon
VOORZITTER
Hessel Roukema
036 - 537 17 43
voorzitter@klassieke911912.nl
PENNINGMEESTER
Marco Leijten
0180 - 62 33 44
penningmeester@klassieke911912.nl

ij schrijven dit als ons laatste evenement voor 2015 net

gemiddeld 48 deelnemers, tijdens vijf technische

heeft plaatsgevonden. Met de technische dag bij RFF

bijeenkomsten gemiddeld 18 deelnemers en

Motorsport van afgelopen weekend nog vers in het geheugen,

tijdens de zes overige evenementen gemiddeld 35

blikken we terug op de laatste reeks evenementen van dit jaar.

deelnemers. Met deze kennis in het achterhoofd
en de tips en adviezen die we in de loop van dit jaar

• Op 5 september was er door onze technische commissieleden

van clubleden ontvingen, hebben we de kalender

Peter Broerse en Albert Vos een pré-inspectie voor lange ritten

voor 2016 samengesteld, die u op pagina 50 in dit

georganiseerd. Ondanks het beperkte aantal deelnemers, beviel

clubmagazine aantreft.

dit uitstekend en was het voor een aantal aanwezigen een

We beginnen 2016 traditiegetrouw met de

eyeopener als het gaat over het achterstallig onderhoud aan

nieuwjaarsreceptie, de samen met de Porsche

hun auto. Peter en Albert zien een vervolg hierop dan ook als

356 Club te organiseren SWAP meeting en de

een logische invulling van de tot nu georganiseerde Technische

jaarvergadering. Voor de nieuwjaarsreceptie zijn we

clubmeetings. Deze meetings staan zodoende in de kalender

op zoek gegaan naar een nieuwe verassende locatie,

voor 2016 elders in dit magazine als Technische keuringen

voor de jaarvergadering is besloten terug te keren

aangekondigd.

naar het centraal gelegen Aviodrome nabij Lelystad.
De veelbelovende Paasrit wordt in 2016 georganiseerd

• Het Goodwood Revival 2015, waaraan we met ongeveer 30 leden

door Albert Verheijen. Zoals al even aangestipt,

in passende kleding deelnamen, was in één woord fantastisch. Er

vinden er in 2016 een aantal Technische keuringen

was zoveel enthousiasme, dat onze redacteur en vormgever dit

plaats. Eentje in het voorjaar om de auto klaar te

hebben aangegrepen om van deze uitgave een Goodwood Special

maken voor de buitenlandritten en eentje in het

te maken.

najaar om een onderhoudsplan voor de winterperiode
op te stellen. Ook de Cars & Coffee bijeenkomsten

• Op 19 en 20 september vond het RS Fest plaats in het Autotron.

worden in 2016 voortgezet.

Ondanks dat het wat minder druk was dan vorig jaar, hebben we

Nieuw op de kalender is een gezamenlijk evenement

toch weer een aantal nieuwe leden kunnen bijschrijven.

met de “Klassieke Porsche clubs”. Gelijk andere
jaren proberen we in 2016 aan te haken bij een

• Voor de zeer geslaagde herfstrit, georganiseerd door Jos en

aantal evenementen van de NPC om zodoende ook

Angelique Timmermans, hadden zich maar liefst 32 auto’s met

sportief vertier te bieden, zoals een circuitdag en

62 deelnemers opgegeven.

de slalomcompetitie. We hebben dit jaar in totaal

• De laatste Cars & Coffee van dit jaar was gecombineerd met het
PUUR Park Porsche evenement in Boxtel. Alle 28 speciaal voor

wedstrijdje: wie realiseerde de snelste tijd bij een

vier buitenlandtrips gepland, waarvan één naar

rijderswissel zoals die bij een echte endurance race

Schotland, één naar Frankrijk en twee naar Duitsland.

plaatsvindt.

Verder continueren we de twee technische dagen en

onze clubleden gereserveerde parkeerplekken stonden in no-time
vol. Onze ca. 55 clubleden hebben zich er prima vermaakt.

natuurlijk ook de Herfstrit. Met dit alles denken we
De kalender van het afgelopen jaar werd mede

een goed gevulde en gevarieerde agenda te kunnen

samengesteld naar aanleiding van de uitkomsten /

bieden, naast alle externe evenementen. Mocht uzelf

wensen vanuit de in 2014 gehouden clubenquête.

nog een goed idee hebben en/of tijd en zin om eens

Aalsmeer werd door ongeveer 25 personen bezocht. De

Het gemiddeld aantal deelnemers per evenement is

iets voor andere clubleden te organiseren, dan horen

deelnemers kregen van de winnaar van de Porsche 944 cup

hierdoor toegenomen tot 35. Meer specifiek hadden

wij dat graag.

uitleg over de vering en demping van de auto. Verder was er een

we tijdens de vijf binnen- en buitenlandse ritten

• De technische dag op 28 november bij RFF Motorsport in

TECHNISCH ADVISEUR
Albert Vos
046 - 474 10 63
tc@klassieke911912.nl
SECRETARIS / CORRESPONDENTIE
Jan en Gerda Blok
Postbus 476, 2740 AL Waddinxveen
0182 - 78 65 38
secretariaat@klassieke911912.nl
REDACTIE / webmaster
Marc Bezem
Hooglandseweg 20, 3864 PV Holkerveen
033 - 257 24 00
redactie@klassieke911912.nl
webmaster@klassieke911912.nl
EVENEMENTENCOMMISSIE
Bernie Westhoff
0543 - 52 02 71
ec@klassieke911912.nl
ONTWERP
SchaapOntwerpers
030 - 276 91 67
www.schaapontwerpers.nl
DRUK
Joop Zalm
Tel: 0182 - 61 11 76
joop@waddinxveen.multicopy.nl
LIDMAATSCHAP
Leden zonder machtiging: € 75,00
Leden met machtiging: € 70,00 automatische
incasso
Aspirant-leden zonder machtiging: € 56,50
Aspirant-leden met machtiging: € 51,50 auto. inc.
Na 1 augustus bedraagt de contributie: € 40,00
Inschrijfgeld: € 22,75
Begunstigers: € 41,50
Rekeningnummer van de club: 329131 t.n.v.
Klassieke Porsche 911 en 912 Club Nederland
te Waddinxveen
www.klassieke911912.nl
IBAN nummer NL76 INGB 0000329131
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GOODWOOD REVIVAL,
mooier gaat het
niet worden.
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EVEN VOORSTELLEN: DENNIS GRONERT

GOODWOoD
REVIVAL 2015
Hessel, Laurens en Chris organiseerden een 3-daagse trip
rondom het befaamde jaarlijkse GoodWood Revival festival,
dat dit jaar op 12 en 13 september op het landgoed van Lord
March werd gehouden.

V

rijdagmorgen vroeg kwam
het gezelschap bijeen op het

welbekende verzamelpunt “Hazeldonk”
aan de A16 onder Breda om na ‘n
kort welkomstwoord, enige instructie
en uitreiking van de roadbooks via
Antwerpen en Gent richting Calais
te vertrekken. De oversteek van
het kanaal via de Euro(trein)tunnel

zaterdagmorgen een uurtje gestuurd

Uw redacteur wist
vermomd als reporter
door te dringen tot
de uitsluitend voor
speciaal genodigden
pitstraat en paddocks

om het GoodWood Motor Circuit te
bereiken. Gelijk alle bezoekers aan
dit festival hadden onze clubleden
zich geheel in jaren ‘60 of ‘70 kledij
gestoken. Een schitterend visueel
spektakel! Datzelfde gold voor het
aanbod van voer- en vliegtuigen op
(en boven) het circuit; zeer exclusieve

verliep voorspoedig waarna een mooie

en kostbare klassieke (race)auto’s,

rit volgde door het Zuid Engelse

zeldzame gevechtsvliegtuigen uit WO

landschap naar het “Ghyll Manor Hotel

Na een gezellig diner, een goede

II, gelardeerd met het schitterend

& Restaurant” in Rusper.

nachtrust en een smakelijk ontbijt werd

uitgedoste veld aan deelnemers,

13
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goodwood revival 2015

coureurs, medewerkers en natuurlijk het in grote

full English breakfast werden de auto’s de volgende

getalen opgekomen publiek. Uw redacteur - en sinds

zondagmorgen achtergelaten op het vlakbij het hotel

kort webmaster - wist vermomd als reporter door te

gelegen (eigen!) bewaakte parkeerterrein van de

dringen tot de uitsluitend voor speciaal genodigden

MG Car Club en vertrok het gezelschap te voet en

toegankelijke pitstraat en paddocks voor de aller-

per dubbeldeks autobus richting hartje Oxford. Het

aller-aller exclusiefste raceauto’s (superlatieven

centrum en de lommerrijke buitengebieden van deze

schieten hier tekort...). Verder werd van sir Stirling

indrukwekkende universiteitsstad werden vervolgens

Moss een in hoogst eigen persoon gesigneerd

per fiets (!) onder begeleiding van een tweetal

exemplaar van zijn (of liever gezegd over hem

bekwame gidsen verkend, waarna de dames en heren
clubleden nog enkele uren in de gelegenheid waren

Eerder werd van sir Stirling
Moss een in hoogst eigen
persoon gesigneerd exemplaar
van zijn gelijknamig boek in
ontvangst genomen.

om nog wat te wandelen, te winkelen of zich op
andere wijze te verpozen. De aansluitende ruim 2 uur
durende rit zondagnamiddag richting het Holiday Inn
restaurant in Colchester werden vanwege de krappe
tijdsplanning over de Motorways afgelegd, want
na het gezamenlijke afsluitende diner moest direct
worden afgereisd naar het een half uurtje verderop
gelegen Harwich waar onze veerboot richting Hoek

geschreven) gelijknamig boek in ontvangst genomen

van Holland rond 11 uur die avond zou vertrekken.

- tegen achterlating van een klein fortuin aan Engelse

De overtocht verliep dankzij de kalme zee en vaardige

ponden - en werd onder meer de welbekende

stuurlui geheel vlekkeloos en zodoende konden de

autojournalist Chris Harris op de gevoelige plaat

deelnemers maandagmorgen vroeg na op de kade te

vastgelegd. Aan het eind van de middag vertrok het

zijn afgezet, de thuisreis aanvaarden.

gezelschap spoorslags naar het op bijna 2 uur rijden
gelegen “Crown & Thistle” hotel in Abingdon, onder

Een zeer geslaagd en perfect georganiseerd

de rook van het de volgende dag te bezoeken Oxford.

evenement waarvoor nogmaals veel dank aan Hessel,

Na een wederom uitstekend diner, nachtrust en

Laurens en Chris!
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Beste mede Goodwoodgangers, we

geweldige club mensen in een fantastische

Ook wij hebben een fantastisch weekend

bedankt voor een top weekend samen.

dat moet natuurlijk “Ferry” zijn! Anke

hebben niet van iedereen afscheid kunnen

entourage. Chapeau Hessel, Laurens en

gehad en heel veel genoten. Ik wil

Leuk om de verschillende achtergronden

en Bernie gefeliciteerd met de nieuwe

nemen maar we hebben een geweldig

Chris! Groetjes, Frans

ook Hessel , Laurens en Chris heel

te horen bij de auto’s die soms zelfs ruim

aanwinst in de familie. Carry en Guy

hartelijk danken voor de prachtige rit

38jr in bezit zijn. Echt genieten zo. Ik heb

week end gehad. Hessel bedankt voor

Krietemeijer
Beste mede-clubleden en bijrijders,
volgens mij ben ik de laatste maar ik

de organisatie en nu achter een bureau

Was inderdaad erg leuk en goed geregeld

en het organiseren hiervan. Het is altijd

de foto’s die ik heb gemaakt doorgestuurd

Hallo good woody’s! Veel dank aan

wil niet achterblijven met allen die de

kijkend naar een druilerige polder hebben

veel dank en tot volgende keer.

makkelijk iets te roepen ,maar er zit

aan Hessel. Zitten mooie tussen. Mochten

Hessel, Laurens en Chris voor de

tour naar Goodwood en Oxford een

we gelukkig de foto’s nog! Wellicht tot

Met vriendelijke groet, Niels Bogman

natuurlijk heel veel werk aan. Verder wil

jullie ze ook al willen downloaden, volg

organisatie van dit memorabele weekend!

succes hebben gemaakt van harte te

ik iedereen bedanken voor deze gezellige

dan http://we.tl/f7RUXV81Jc. Tot snel

Een herinnering om in te lijsten. Onze

bedanken. Het succes is ongetwijfeld

Heel erg leuk en voor herhaling vatbaar.

dagen. Het was in onze ogen TOP.

op een nw evenement! Groet, Marco

felicitaties aan Anke en Bernie!

een afgeleide van de inspanningen van

Dank voor de goede organisatie,

Hopelijk tot een volgende keer.

Jos en Angelique

de organisatoren en het deelnemersveld

Prachtig evenement! Mede namens

flexibiliteit en de warme ontvangst. We

Groeten, Jan en Tineke

Sandra wil ik een ieder bedanken

wachten niet nog eens 15 jaar voordat we

voor het gezellige weekend; met een

weer mee gaan! Groeten, Theo en Jolanda

een volgende trip!
Groet, ook namens Rinske

Gefeliciteerd Bernie en Anke! @ all,

maakte het geheel compleet. Het was

Tja, een heel super weekend! Echt
genoten. Alleen jammer dat ze dat

Het was een top weekend! Super

prachtig en hopelijk blijft het niet bij deze

nieuwe kleinkind dan “Benz” noemen,

organisatie! Bedankt! Groeten, Menno

eerste keer. Groeten, Erik-Jan
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boordgereedschap voor de 912

boekbespreking
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Boordgereedschap voor de 912

T

ijdens de laatste technische

zelf te laten maken. Het zijn relatief

clubmeeting in september hadden

eenvoudige items, die gemakkelijk van

Verkri
jgbaar
bij Au
toN
carboo et
ks
voor
€ 453,00

we verschillende 911 en 912’s van leden

gehard plaatstaal vervaardigd kunnen

op de brug staan om op een aantal

worden. In de handel kosten ze al snel

punten te controleren. Er waren twee

rond de 25 euro per stuk en we hadden

912’s waarvan er eentje toe was aan

het idee dat dit (veel) goedkoper zou

een nieuwe V-snaar.

moeten kunnen. Een inventarisatie

Gelukkig had het andere lid de juiste

onder de clubleden met een 912 leverde

snaar bij zich, maar geen van beiden

al direct een lijst gegadigden op en

had het benodigde gereedschap om de

omdat dit boordgereedschap voor

Resultaat, erg mooie kwaliteit sleutels!

snaar te kunnen wisselen. Hiervoor is

alle typen Porsche’s 356 en 912 gelijk

Rest ons nu alleen nog om de sleutels

namelijk een 36 mm moersleutel nodig

is, heb ik tevens contact gelegd met

de juiste afwerking te geven. Dit

en een gereedschap om de pulley te

collega voorzitter Ton Vos van de 356

was voor de Porsche 356 Pré A, A

Deze nieuwe editie van het Carrera

kleinste detail getoond en toegelicht.

voor liefhebbers, verzamelaars en

fixeren. Beide items werden destijds

club. Dit resulteerde in extra een order

en B modellen natgelakt in zwart

RS boek groeide met maar liefst 178

Ook worden de specifieke technische

restaurateurs. Dit 434 pagina’s

standaard bij de auto geleverd in de

van 25 setjes naast die van onszelf.

zijdeglans en voor de 356 C en 912 mat

pagina’s ten opzichte van de eerste

aspecten en de autosportcarrière

omvattende boek verschijnt in twee

gereedschapset.

Vervolgens ben ik voor de maatvoering

chroom. Binnenkort zullen we hier

– zeer gezochte want inmiddels

van de RSR raceversies uitgebreid

talen (Duits en Engels). Beide edities

In de praktijk komt het voor dat de

op zoek gegaan naar een originele

wat offertes voor opvragen zodat we

wereldwijd uitverkochte – editie

gedocumenteerd. Er is ruim drie jaar

zijn genummerd en beperkt tot 3.000

V-snaar die de dynamo aandrijft en

moersleutel, die ik uiteindelijk

het gereedschap klaar kunnen maken.

van 1992. Veel nieuwe inzichten

aan deze nieuwe editie gewerkt en

exemplaren. De Engels versie heeft

tevens voor de koeling van de motor

kon lenen van een specialist.

Inclusief deze afwerking zullen de

en bevindingen vonden hun weg

de auteurs waren zeer verheugd dat

een gele stoffen omslag en wordt

zorgt, onderweg knapt. Doorrijden

Oorspronkelijk werd er een lange platte

kosten voor de sleutels gemiddeld de

naar deze geheel herziene 2015

Porsche de archieven voor hen open

beschermd door een bruine stoffen

is geen optie, aangezien onze

schroevendraaier geleverd om de pulley

helft zijn van wat je er anders voor

editie. Een enorme hoeveelheid nog

stelde. Hierdoor werd ook inzicht

cassette.

luchtgekoelde motoren door de via

te fixeren. Aangezien dit niet ideaal is,

betaalt. Dit zet me dan meteen weer

niet eerder uitgebracht historisch

verkregen in onder meer interne

de V-snaar aangedreven fan gekoeld

zijn er tegenwoordig speciale stalen

aan het denken. Wat kunnen we nog

fotomateriaal illustreren de glansrijke

memo’s en notities en andere relevante

Genummerde en gelimiteerde oplage

moeten worden. Het is daarom

sleutels gemaakt met hetzelfde doel.

meer laten maken voor onze auto’s?

autosportcarrière van dit legendarische

time-period documentatie.

van 3.000 exemplaren;

essentieel om een extra snaar en het

Een van deze sleutels hebben we als

De pulleysleutel voor de 911 (met de 2

model. Het boek beschrijft de

De geheel herziene tekst gaat hand

Stoffen omslag en cassette;

gereedschap om deze te vervangen aan

voorbeeld aangekocht. Na wat offertes

pinnen) ligt natuurlijk voor de hand,

oorsprong van de “Carrera legende”

in hand met een overvloed aan tot

Meer dan 1.000 foto’s en illustraties;

boord te hebben.

te hebben opgevraagd, heeft Bernie op

maar je kunt ook verder denken. Wat

bij Porsche met aansluitend een

nu toe nog niet eerder gepubliceerd

EAN, 9783950017917;

Naar aanleiding van de ervaring op de

CAD / Solidworks files gemaakt van

zijn onderdelen waar je lastig aankomt,

serie portretten van de eerste Carrera

historisch fotomateriaal. Het boek

Boek wordt VERZEKERD verzonden!

technische clubmeeting, ontstond het

de sleutels met de juiste maatvoering.

schaars zijn en die relatief prijzig zijn?

modellen. Een belangrijk deel van het

bevat nauwkeurige beschrijving van

Ook verkrijgbaar in het Duits;

idee om te onderzoeken of er onder de

Uiteindelijk zijn de sleutels, 50 stuks

Dit is ook meteen een vraag aan u.

boek bestaat uit hoofdstukken die tot

alle 1.580 stuks afgeleverde Porsches

Pagina’s: 434;

leden met een 912 behoefte bestaat aan

van elk, bij de firma Tosec in Zwolle

Kortom, heeft u ideeën of tips, hoor ik

in detail ingaan op de ontwikkeling en

911 Carrera RS en RSR auto’s inclusief

Foto’s in kleur: > 1000;

dit essentiële boordgereedschap. En

uit platen blauw gewalst hardstaal

die graag van u.

technische specificaties van de Carrera

alle relevante productie-informatie

Afmeting: 257 x 299 mm;

ook om uit te zoeken of het eventueel

met een laser gesneden en zijn daarna

RS modellen. De optionele uitrusting

over kleuren, materialen en interieur.

Gewicht: 3.669 gram;

zin heeft en mogelijk is dit ergens

de kanten gebroken als afwerking.

van de auto’s wordt hier tot in het

Kortom, het ideale naslagwerk

Prijs: € 453,00

Hessel Roukema

Porsche Carrera RS Revised
New Edition 2015 (Engelstalig)
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Rennsport
Reunion Laguna
Seca Raceway
Californië
De autosportgeschiedenis van Porsche kwam in
het laatste weekend van september tot leven op
de Laguna Seca Raceway in Californië. Deze unieke
reünie is de grootste bijeenkomst van legendarische
Porsche-coureurs en historische raceauto’s van het
merk ter wereld.

Rennsport Reunion Laguna Seca Raceway Californië

22

D

it jaar was het de vijfde keer

die in 1970 de eerste overwinning

Haywood de 24 Uur van Daytona vijf

dat Porsche-liefhebbers en

voor Porsche behaalden in de 24 Uur

keer op zijn naam.

-verzamelaars vanuit de hele wereld

van Le Mans, gaven eveneens acte de

neerstreken op het uitdagende circuit

présence. De Rennsport Reunion V

reden demonstratieronden op Laguna

die een hoofdrol speelt in John

Seca, allen achter het stuur van de

Cannery Row. Het drie dagen durende
evenement in de kuststad ten zuiden
van San Francisco is een echt Porschefestival. Meer dan 50.000 bezoekers
bezochten de Rennsport Reunion V.
Zij kregen een boeiend programma
voorgeschoteld met onder meer

“Het drie dagen
durende evenement in
de kuststad ten zuiden
van San Francisco
is een echt Porschefestival. .”

races in zeven verschillende klasses,

raceauto’s waarin zij ooit hun grootste
successen vierden. Bijvoorbeeld
vijfvoudig Le Mans-winnaar Derek Bell,
of Vic Elford, die ooit de opmerkelijke
prestatie neerzette door binnen twee
weken de Monte Carlo Rally en de 24
Uren van Daytona voor Porsche te
winnen. Twee succesvolle Porscherijders uit Duitsland die de reünie

laat geen enkele wens van de Porsche

van ‘De Besten’ bijwoonden waren

fans onvervuld. Twee van de meest

Hans-Joachim Stuck en Jochen Mass.

Nergens ter wereld komt er zo veel

succesvolle Porsche Le Mans-coureurs

Ook Norbert Singer, één van de meest

loopt van de legendarische Porsche 356 tot de baanbrekende

bezichtigen. Het Porsche Museum had maar liefst elf

van Porsche samen op één plaats.

uit Europa en de VS namen eveneens

legendarische Porsche-technici en de

Porsche 919 Hybrid. De 356 was in 1951 de eerste Porsche die

auto’s van Zuffenhausen naar de Verenigde Staten

Maar liefst 320 klassieke Porsches

deel aan het evenement: Jacky Ickx en

grondlegger van de Porsche 962, was in

deelnam aan Le Mans. Hij eindigde als eerste in zijn klasse. Dit

gevlogen, inclusief de Porsche 718 W-RS uit 1962 en

racen tegen elkaar en negen van de

Hurley Haywood. De Belgische coureur

Laguna Seca aanwezig.

jaar haalde de 919 Hybrid de 17e overwinning binnen voor Porsche

de Porsche RS Spyder, die heel toepasselijk in 2005

huidige Porsche-fabriekscoureurs

won de beroemdste lange-afstandsrace

De Rennsport Reunion V bood fans

in de lange-afstandsklassieker in Frankrijk. Sinds die allereerste

zijn succesvolle racecarrière begon in de American Le

waren aanwezig. Racelegendes als

ter wereld zes keer, de Amerikaan

een fascinerende reis door Porsche’s

deelname van de 356 tot vandaag heeft er altijd minimaal één

Mans Series op Laguna Seca.

Hans Hermann en Richard Attwood,

zegevierde driemaal. Daarnaast schreef

illustere autosportgeschiedenis die

Porsche deelgenomen aan de 24 Uur van Le Mans. Dit record

tentoonstellingen en signeersessies.
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Met enkele razendsnelle watertaxi’s
werden de clubleden in een oogwenk aan de
overzijde van de Nieuwe Maas afgezet

Vijftig bekende Porsche-legendes

in de duinen van Monterey, de stad
Steinbeck’s wereldberoemde boek

Rennsport Reunion Laguna Seca Raceway Californië

is terug te vinden op Laguna Seca onder het motto: Le Mans is
Porsche, Porsche is Le Mans.
Op de terreinen rond Laguna Seca Raceway waren gedurende het
weekend rond de 1.400 Porsches te zien in de zogenaamde ‘Porsche
Corrals’, de meeste waren rijdend naar het circuit gekomen.
Daarnaast was er een beroemde Le Mans Porsche-display met
75 auto’s en waren er tal van bekende Porsche-verzamelingen te

Sinds die allereerste deelname
van de 356 tot vandaag heeft
er altijd minimaal één Porsche
deelgenomen aan de 24 Uur van
Le Mans.

25

24

HERFSTRIT
De door Jos en Angelique Timmermans samengestelde
herfstrit had deze keer een internationaal tintje.
Start- en eindpunt van de rit was het karakteristieke
Kasteel Baexem, gelegen in het Noord Limburgse
landschap tussen Weert en Roermond. In de laatste
flarden ochtendmist werd de reis vanuit de omgeving
van Amersfoort aanvaard en werd na een kleine twee uur
binnendoor sturen het startpunt van de route bereikt.

N

a ontvangst met koffie, thee en Limburgse Vlaai gaf Jos
een korte toelichting op de dag en de route en werden de

roadbooks uitgereikt. Het zou vooral genieten worden, van de
mooie omgeving en het heerlijke weer. Oh ja, onderweg moesten
nog wel even een 24-tal in ‘t roadbook afgedrukte foto’s worden
herkend en in de juiste volgorde gezet, althans als men eind van
de middag een kans wilde maken bij de prijsuitreiking. Rond het
tijdstip van vertrek even na elf uur brak de zon door en vertrokken
de equipes met ronkende motoren, de bijrijders met het roadbook
op schoot en de blikken op scherp. De deelnemers zouden elkaar
eind van de middag op dezelfde locatie treffen, voor een afsluitend
samenzijn met ‘n buffet en drankje. De uitgezette route voerde door
Midden- en Noord Limburg, een stukje door Duitsland en ook onze
Belgische buren werden aangedaan. Tussenstops in onder meer het
pittoreske centrum van Brüggen en de gezellige markt in Maaseik
gaven gelegenheid om onderweg de inwendige mens te versterken
en/of een gezellig terrasje te pakken. Het was volop genieten van een
dagje eropuit met de Talbotgele 911, maar door verplichtingen later in
de middag werd de rit door uw redacteur met bijrijder(tje)s niet geheel
voltooid. Dat deden onze clubleden Gijs en Nelleke Bouthoorn
wél en hun beider relaas van deze voor hen eerste clubrit treft u
onderstaand aan.
Marc Bezem

O

p zondag 4 oktober, reden wij – voor de eerste keer – mee
met de Herfstrit van de Klassieke 911 & 912 Porscheclub. Een

unieke ervaring, zeker voor herhaling vatbaar! Om kwart over elf
reden wij, na het nuttigen van koffie en heerlijke Limburgse vlaai,
weg van Kasteel Baexem. De rit voerde door Limburgs Leudal,
een stukje door Duitsland (voor de mannen even het gas erop op
de Duitse Autobahn) en via België weer terug naar Limburg. Door
pittoreske dorpjes, met zicht op prachtige landerijen, stukjes langs
de Maas... er was voldoende te zien onderweg. Ook “verpozen”
was geen probleem. In Maasbracht zijn er voldoende terrassen met
zicht op de Maas, in Brüggen kan gezellig worden gewandeld en de
burcht worden bewonderd en de markt van Maaseik was ook zeker
een stop waard. Onderweg kwamen wij met regelmaat clubgenoten
tegen met hun mooie klassieke Porsches in een scala van kleuren.
Tussen vier en half vijf ‘s middags was iedereen terug bij het
Kasteel van Baexem en konden wij genieten van het buffet, met
voor elk wat wils. Na nog even met elkaar te hebben nagepraat en te
hebben genoten van de prachtige tuinen van het kasteel – die zelfs
in herfsttooi nog zeer de moeite waard zijn – namen wij afscheid en
ging ieder zijns weegs... We kunnen terugkijken op een gezellige en
niet te vergeten goed georganiseerde Herfstrit!
Volgend jaar zijn we zeker weer van de partij
Gijs en Nelleke Bouthoorn

Cars & Coffee tijdens PUUR Park Porsche
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Oldtimer Grand Prix Nürburgring

Cars & Coffee
Op 18 oktober 2015 vond het evenement ´PUUR Park
Porsche´ plaats, georganiseerd door Classic Park
Festivals in samenwerking met PUUR Porsche Magazine.
Een mooi evenement om te combineren met een Cars
& Coffee bijeenkomst voor onze clubleden, en aldus
geschiedde.

P

al voor het hoofdgebouw van Classic Park in

veelal luchtgekoelde Porsches. Een oor- en oogstrelend tafereel!

Boxtel was een deel van het parkeerterrein

Ook binnen was er volop te zien en te doen, er stonden een aantal

speciaal ingericht voor de auto’s van onze clubleden,

schitterende Porsches van een aantal specialisten te koop, wat

die in grote getalen kwamen opdagen en zich rondom

stands met modelauto’s, boeken, tijdschrijften en posters en

onze clubvlag verzamelden. De onverwacht droge

dergelijke en natuurlijk het museum annex showroom (en shop)

weersomstandigheden met zowaar een waterig

van Classic Park zelf. Ook de catering was tiptop in orde!

zonnetje deden de opkomst kennelijk goed, want in

Al met al een erg leuk en gezellig evenement.

no-time was het complete parkeerterrein gevuld met

Marc Bezem

Cars & Coffee tijdens PUUR Park Porsche
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RS FEST

waaronder Harm Lagaaij. Vanaf 1971 werkte deze Nederlandse

Op 19 en 20 september jl. vond op Autotron Rosmalen de 3e
editie plaats van het RS Fest (voorheen Porsche Fest). Gelijk
andere jaren was ook deze keer de Klassieke Porsche 911 en
912 Club met een ruime stand vertegenwoordigd.

B

ezoekers aan het evenement konden hun hart ophalen aan

in Rosmalen. Ook op onze clubstand waren een

de vele Porsche gerelateerde stands, clubs, tentoonstellingen

aantal vroege Targa’s te bewonderen, die welwillend

Clubstand

ontwerper op de design-afdeling van Porsche en was hij betrokken

De foto’s geven een indruk van onze clubstand tijdens

bij de vormgeving van de modellen 911, 924 en 928. Na een aantal

het evenement. Zaterdag was het aantal bezoekers

jaren bij Ford en BMW te hebben gewerkt, keerde hij in 1989

nog relatief beperkt, waarschijnlijk mede door de

terug naar Porsche als hoofd van de designafdeling in Weissach,

mindere weersomstandigheden die dag. Dit werd
voor een belangrijk deel goed gemaakt op de zondag, waar de aanwezige clubleden onder leiding van

Clublid en lid van de Technische
Commissie Peter Broerse gaf op beide
dagen een - naar horen zeggen indrukwekkende en goed bezochte
lezing over de geschiedenis en
ontwikkeling van de Porsche Targa.

Bert Klunder, Han van Wierdum en Bernie Westhoff
de handen vol hadden om alle belangstellenden te
woord te staan en van informatie te voorzien. Er hebben zich tijdens het evenement verschillende nieuwe
(aspirant)leden aangemeld.
Tot slot een woord van dank voor de gastvrijheid
van Jan Blijenberg en zijn collega’s die ons namens
Autotron in de gelegenheid stelden een extra grote

en lezingen. Er werden diverse Porsches te koop aangeboden (en

door onze clubleden ter beschikking waren gesteld.

clubstand in te richten. En uiteraard veel dank

verkocht) en er werden tijdens deze editie van het RS Fest een

Clublid en lid van de Technische Commissie Peter

voor de clubleden die hun auto(‘s) gedurende het

toertocht en een concours d ‘élégance georganiseerd.

Broerse gaf op beide dagen een - naar horen zeggen

tot zijn pensionering in 2004. In die hoedanigheid was Lagaaij

evenement geheel belangeloos ter beschikking

- indrukwekkende en goed bezochte lezing over de

eindverantwoordelijk voor de stilistische definitie van onder meer

hebben gesteld!

geschiedenis en ontwikkeling van de Porsche Targa.

de studiemodellen Panamericana en 989 en de seriemodellen

50 jaar Porsche Targa

Het RS Fest had dit jaar als speciaal thema “50 jaar Porsche Targa”.
Van de vroegste ‘soft window’ 911 Targa’s tot de allernieuwste 991
Targa die qua ontwerp weer naadloos aansluit op de klassiekers
- allemaal gaven ze op één of andere manier acte de préséance

Harm Lagaaij

Boxster, Cayman, Cayenne en de 911 varianten 964, 993, 996
en 997. Het hoogtepunt van zijn carrière was misschien wel het

Bezoekers konden op het evenement kennismaken

ontwerp van de Porsche Carrera GT, die ook op het RS Fest te

met bijzondere namen uit de Porsche-wereld,

bewonderen was.

column albert vos
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1974 2.7 liter coupe

laatste bij de Turbo modellen vanaf modeljaar 1978.
Vanaf modeljaar 1976 is de carrosserie bij alle modellen
volledig verzinkt, wat voor die tijd in de automobiel
industrie een enorme innovatie was. Vanaf modeljaar
1974 waren bij Porsche de volgende modellen leverbaar:
Modeljaar 1974 911 2.7			

155 pk

		911S 2.7			175 pk
911 assemblage 1976

G-modellen
Het jaar 2015 loopt langzaam ten einde en de meeste van onze
klassieke Porsches zijn aan hun winterslaap begonnen in
afwachting van het nieuwe clubjaar. Dat ziet er gelet op de
plannen van de evenementencommissie weer veelbelovend uit.

		

911 Carrera RS 2.7

210 pk

Modeljaar 1975 911 2.7			

150 pk

Modellen 1974

		911S 2.7			175 pk
		

911 Carrera RS 2.7

210 pk

		

911 Turbo 3.0		

260 pk

Modeljaar 1976 911 2.7			

165 pk

		

911 Carrera 3.0		

200 pk

		

911 Turbo 3.0		

260 pk

Modeljaar 1977 911 2.7			

165 pk

		

200 pk

911 Carrera 3.0		

Modellen 1975

		911 Turbo		260 pk
Modeljaar 1978 911 SC			

180 pk

		

300 pk

911 Turbo 3.3		

Het afgelopen jaar stond onder meer in het teken

geleverde Porsche 912E. Deze auto was in principe

van een aanpassing van de clubstatuten waardoor

gelijk aan de 911 2.7 maar was voorzien was van de 2

In de komende clubbladen zullen wij dieper ingaan op

het nu mogelijk geworden is dat liefhebbers met

liter motor uit de VW-Porsche 914 en qua uitrusting

onder meer de techniek en de bijzonderheden van deze

een luchtgekoelde 911 of 912 van de bouwjaren 1974

iets soberder uitgevoerd. Verder waren er natuurlijk

voor ons als club nieuwe reeks modellen. We hopen ook

tot en met 1978 lid kunnen worden. De in deze

de Carrera RS, de Carrera 3.0, de SC modellen en niet

in 2016 nieuwe leden met een van deze auto`s te mogen

periode gebouwde auto’s zijn bij de liefhebbers

in de laatste plaats de Turbo`s.

gaan begroeten.

bekend als de “G-modellen” met de zogenaamde

Qua techniek wordt de 911 in deze periode behoorlijk

Mooie feestdagen en een gelukkig en gezond nieuw

harmonica bumpers. Deze serie heeft een aantal

doorontwikkeld met veel aandacht voor de wegligging

Porsche jaar toegewenst!

zeer interessante modellen opgeleverd, waaronder

en het remsysteem. De cilinderinhoud wordt

de alleen in de Verenigde Staten in 1975 en 1976

geleidelijk vergroot van 2.7 liter naar 3.3 liter. Dit

Albert Vos

1976 volledig gegalvaniseerd
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Technische dag bij RFF Motorsport
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Technische dag bij
RFF Motorsport
Foto impressie van de zeer geslaagde technische dag bij RFF
Motorsport in Aalsmeer op 28 november jl. waar ongeveer 25
clubleden uitleg kregen van de winnaar van de Porsche 944
cup over de vering en demping van de auto. Verder was er een
wedstrijdje: wie realiseerde de snelste tijd bij een rijderswissel
zoals die bij een echte endurance race plaatsvindt.
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Hoe de Porsche 911/912 aan zijn stroomlijn komt

Hoe de Porsche 911/912 aan zijn stroomlijn komt

Hoe de Porsche
911/912 aan zijn
stroomlijn komt

de luchtstroming rond autovormen.
Dit resulteert in een patentaanvraag

Porsche

Ferdinand Porsche vestigt in 1931

in 1922 voor een stromingsgunsti-

zijn constructiebureau in Stuttgart.

ge carrosserie waarbij koplampen,

In hetzelfde jaar haalt hij een oude

spatborden en wielen geïntegreerd

bekende naar Stuttgart, Josef Mickl,

zijn in een carrosserie met een vlakke

waarmee hij bij Austro-Daimler heeft

Rumpler “Tropfenwagen” in de windtunnel

onderzijde. De eerste auto met een

samengewerkt bij de ontwikkeling

van VW

Jaray carrosserie met een Cd waarde

van de Sascha raceauto. Mickl neemt

van 0,245, de Ley T6, bewijst in de

bovendien jarenlange ervaring mee

praktijk de voordelen met een ruim

als vliegtuigconstructeur en aero-

40% lager brandstofverbruik en een

dynamica specialist. Hij heeft bij

hogere topsnelheid. Er worden nog

Porsche onder meer gewerkt aan de

enige auto’s gebouwd met de Jaray

Auto-Union racewagens, de vormge-

Vierzitters op basis van de 356

eerste in 1899 met een elektrisch aangedreven

carrosserievorm maar door de toe-

ving van de Volkswagen kever en de

De eerste auto’s die Porsche na de tweede wereldoorlog op basis

sigaarvormig voertuig de 100 km/h haalt en de

stand van de wegen in die tijd is hoge

T80 Mercedes record wagen.

van de Volkswagen kever bouwt zijn licht, hebben een relatief be-

Alfa Romeo “Ricotti” die in 1914 voor Graaf Ricotti

scheiden motorvermogen maar een stromingsgunstige carrosserie

wordt gebouwd, duurt het tot na de eerste we-

met weinig luchtweerstand waardoor toch een hoge topsnelheid

reldoorlog voordat de eerste naar aerodynamische

mogelijk is bij een bescheiden benzineverbruik. Het ontwerpteam

principes gebouwde auto’s ontwikkeld worden. Een

van Auto Union is met door Porsche

van Porsche heeft in de jaren daarvoor veel theoretische kennis en

van de eerste is de Duitser Edwin Rumpler, die be-

geconstrueerde auto’s. Met onder

worden ontworpen met een zo laag

praktische ervaring opgedaan op het gebied van aerodynamica; de

gin 1900 in de automobielbouw met Hans Ledwin-

meer Adolf Rozenberg (later een van

mogelijke Cd waarde en frontaal

wetenschap met betrekking tot de stroming van gassen. Dit komt

ka (een goede bekende van Porsche) samenwerkt

de geldschieters bij de oprichting van

oppervlak met het doel een zo hoog

van pas bij het ontwerpen van carrosserieën voor zowel de perso-

aan de ontwikkeling van de eerste Tatra, en daarna

Porsche’s constructiebureau) aan het

mogelijke topsnelheid te realiseren.

nen- als raceauto’s. In het begin ligt de nadruk op een lage stro-

bij Daimler en Adler. In 1910 begint hij de eerste

stuur heeft deze auto enig succes in

Zowel qua constructie (motor in het

mingsweerstand maar bij hogere snelheden treden dan gemakkelijk

Duitse vliegtuigfabriek. Na de eerste wereld oorlog

autoraces. Ferdinand Porsche, dan

midden en pendelassen) als de aero-

liftkrachten op die ongunstig zijn voor de stabiliteit en wegligging.

mogen de Duitsers geen vliegtuigen meer bouwen

werkzaam bij Daimler, moet na de

dynamische vorm is de Benz “Trop-

Er moet gezocht worden naar aerodynamische hulpmiddelen om

en gaat Rumpler zich weer met auto’s bezighouden

fusie in 1926 van Daimler met Benz

fenwagen” het voorbeeld voor deze

dit tegen te werken. Tot 1985 heeft Porsche niet de beschikking over

en gaat hij de verkregen aerodynamische kennis

deze auto zeker zijn tegengekomen.

raceauto’s. Om de luchtweerstand

een eigen windtunnel en moet er gebruik gemaakt worden van on-

hierop toepassen. Hij is de eerste die windtunnel-

In de twintiger jaren van de vorige

nog verder te verminderen, worden

der andere de windtunnel van het Forschungsinstitut für Kraftfahr-

tests uitvoert, en wel op schaalmodellen van de

eeuw houden de autofabrikanten

er een aantal auto’s gebouwd waarbij

wesen und Fahrzeugmotoren in Stuttgart (FKFS). De stroming van

door hem ontworpen “Tropfenwagen”. Het blijkt

zich voor de alledaagse auto’s niet

ook de wielen binnen de carrosserie

lucht rond auto’s en de effecten op de stromingsweerstand en de

dat de Cd waarde van 0,28 van dit model slecht een

bezig met aerodynamische ontwer-

vallen.

drukverdeling rond een carrosserie is een uitermate gecompliceerd

derde bedraagt van die van andere auto’s uit die

pen. Allen bij raceauto’s is dit een

De carrosserie van de Auto Union

proces dat moeilijk rekenkundig te bepalen is. Pas met de komst

tijd. De vorm van de “Tropfenwagen” is gebaseerd

onderwerp. Qua vormgeving zijn de

recordauto waarmee Rosemeyer eind

van snelle computers is het mogelijk de stromingsprofielen in 3D

op de vorm van een vallende waterdruppel. De auto

personenauto’s in die tijd vierkante

januari 1938 een poging waagt het

vorm te berekenen, maar ook dan zijn daarnaast nog steeds uitge-

heeft onafhankelijke wielophanging met pendelas-

blokken met een Cd waarde van meer

snelheidsrecord te breken, is op mi-

breide windtunnelmetingen nodig. In de periode waarin de Porsche

sen (een patent van Rumpler) voor de achterwielen

dan 0,6 en een groot frontaal op-

nimale luchtweerstand ontwikkeld en

356 en 911 ontstaan, staat dit nog in de kinderschoenen en wordt de

en een in het midden geplaatste motor. Commerci-

pervlak. Naast Rumpler houden een

gebouwd. Van deze auto, gebouwd op

vormgeving bepaald door de beschikbare theoretische kennis maar

eel is de auto geen succes; in totaal zijn er ca. 100

aantal ontwerpers zich toch bezig met

basis van de door Porsche ontworpen

vooral door praktische ervaring.

gebouwd waarvan er nu nog twee over zijn. Op ba-

het onderzoek en het ontwerpen van

sis van het patent van Rumpler bouwt Mercedes in

aerodynamische modellen. Vooral

Voorgeschiedenis

snelheid en een laag benzineverbruik
Benz type RH “Tropfenwagen”

voor gewone personenauto’s nog
geen thema.

De Auto
Union wagens

De Auto-Union GP racewagens

GP wagen, is de carrosserie gewijzigd
Patent aanvraag Jaray 1922

door Eberan von Eberhorst van Auto

1923 een racewagen; het type RH “Tropfenwagen”

de in Wenen geboren Paul Jaray die

Union nadat het contract met Porsche

Aerodynamica als wetenschap ontwikkelt zich van af het eind

dat zijn tijd ver vooruit is met een in het midden

tussen 1912 en 1923 als chef-con-

eind 1937 is afgelopen. Uitgebrei-

van de 19de eeuw met de eerste pogingen de mens te laten vlie-

geplaatste motor, een gecombineerde versnellings-

structeur werkzaam is bij de Zeppelin

de tests worden uitgevoerd in het

gen. In die jaren wordt de wiskundige grondslag voor aerodyna-

bak en differentieel en pendelassen achter. Deze

fabrieken in Friedrichshaven en daar

windkanaal van de firma Zeppelin in

mica geleverd, bijvoorbeeld voor de theoretische bepaling van de

Benz auto is nog meer aerodynamische gevormd

onderzoek doet naar de stromings-

Friedrichshafen. Deze auto is een van

lift bij vleugelprofielen. Door het experimentele werk van onder

dan de Rumpler en lijkt nog meer op een water-

aspecten van Zeppelins. Vanaf 1919

de eerste auto’s waarbij een grounde-

andere Lillienthal (zweefvliegtuigen) en de gebroeders Wright

druppel dan zijn voorbeeld. Aanjager van dit pro-

kan hij daar ook windtunnelproeven

ffect wordt gerealiseerd door het aan

(eerste bemande vlucht in 1903) ontwikkelt zich de praktische

ject is Willy Wabe, een Mercedes dealer uit Berlijn,

uitvoeren. Daarnaast doet hij met

brengen van schorten aan de zijkant.

kennis en ervaring. Afgezien van de Belg Camille Jenatzy die als

die 10 jaar later de eerste teamchef van de renstal

Wolfgang Klemperer onderzoek naar

Prototypes van Jaray 1923 Berlijn

Rosemeyer raakt van de weg bij de re-
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Hoe de Porsche 911/912 aan zijn stroomlijn komt

cordpoging en komt om het leven. De oorzaak van het ongeluk is
waarschijnlijk dat bij hoge snelheid de auto de auto zeer gevoelig
wordt voor zijwind en bij een snelheid boven de 400km/h is een
autobaan aan de smalle kant.
Auto Union record auto Rosemeyer 1938
Porsche 356A in de windtunnel

De eerste Porsche
De eerste echte stroomlijn variant op
basis van de kever is de in 1939 door

Windtunneltest prototype 911 1964

Komenda ontworpen Porsche Type 64

Auto Union “Streamliner” 1937

De Volkswagen
Auto Union “Streamliner” 1937

voor de race Berlijn-Rome die echter

356. Op basis van hun ervaringen met

tijd gebruikelijk bij Porsche. Ook bij het

door het uitbreken van de tweede

het ontwerpen van raceauto’s, perso-

ontwerp van de 904 is geen windtunnel

wereldoorlog nooit gehouden is. Deze

nenauto’s en de recordauto’s ontwer-

gebruikt met als resultaat een lage Cd

auto wordt als de eerste Porsche be-

pen Komenda , Mickl en Ferry Porsche

waarde van 0,33. Pas begin 1964, on-

schouwd. In deze gestroomlijnde auto

de uiteindelijke vorm van de eerste

geveer 5 maanden voor het starten van

zit de bestuurder in het midden met de

356 zonder dat er een windtunnel aan

de serieproductie, zijn de prototypes

Bij de ontwikkeling van de vorm van de carrosserie

passagiersstoel schuin erachter zodat

te pas komt. Om de vorm te testen

nr. 2 en 7 van de 911 in het windkanaal

van de kever zijn de Porsche constructeurs duidelijk

de opbouw smal gehouden kan worden

worden draadjes wol op de carrosserie

van het FKFS in Stuttgart voor het eerst

uitgegaan van de Jaray vorm. De vraag in hoeverre

en dus een klein frontale oppervlak

geplakt. Op grond van de foto’s van de

getest. Het resultaat stelt tevreden: een

voorbeelden van Tatra zoals de Tatra 97 en de V570

oplevert. Deze auto met een aluminium

rijdende auto blijkt dat de draadjes rus-

laminaire stroming tot aan de achter-

Bij het ontwerp van Porsche van de T80 – een auto voor Merce-

direct model hebben gestaan zowel qua lay-out als de

carrosserie en een Cd waarde van 0,35

tig op het oppervlak blijven liggen, geen

zijde en de Cd waarde die wat lager is

des met het doel het wereldsnelheidsrecord te breken – wordt

vorm of dat het min of meer parallelle ontwikkelingen

haalt met een 1.1 liter motor met een

wervels. Uit latere metingen blijkt dat

als de laatste uitvoering van de 356C.

dan ook nagedacht om de liftkrachten te verminderen door het

zijn geweest, is nooit opgelost. Wel heeft VW in 1961

vermogen van 50 pk ruim 160 km/h.

de Cd waarde 0,29 bedraagt. In verhou-

Het was in ieder geval ook beter dan de

aanbrengen van omgekeerde vleugels aan de zijkant. Ook aan

aan Tatra nog 3 miljoen DM moeten betalen vanwege

De carrosserievorm is ontleend aan

ding met andere auto’s uit die tijd is dit

resultaten dan die werden bereikt met

andere oplossingen wordt gedacht zoals blijkt uit een patent

schendingen van de patenten die betrekking hebben

het ontwerp van een sportauto (Type

een zeer lage waarde. De vorm van de

een model van de T7, een voorganger

van Mickl uit 1937. Deze laat een van de eerste ontwerpen met

op motor en vormgeving van de T97. De vorm van

114 met een watergekoelde 1500cc V10

356 blijft tot het eind van de productie

in het ontwerpproces van de 911. Bij de

een verstelbare vleugel zien die ook als luchtrem gebruikt kan

de kever wordt wel aangeduid als een “pseudo Jaray”

motor) waarvoor de vorm in een wind-

ongeveer gelijk.

T7 ontstaan door de knik in de achter-

worden.

vorm. De achterzijde van de kever loopt naar achter

tunnel is getest. Een van de drie Type

wel vloeiend af (“fast back”) maar onder een te grote

64 gebouwde auto’s is door Ferdinand

hoek om een lage Cd waarde te realiseren. De Cd

Porsche tijdens de oorlog gebruikt

Van het begin af blijken er problemen

waarde is dan ook niet spectaculair laag: ca. 0,5. De

en na de oorlog door Ferry Porsche.

met de stabiliteit en zijwindgevoelig-

prototypes van de kever zijn getest in de windtunnel.

In 1949 is de auto verkocht aan Otto

heid van de 911. Voor een deel is dit te

Om na te gaan hoe de stroming rond de carrosserie

Mathé die de auto nog een aantal jaren

wijten aan de wielophanging en de ge-

verloopt, zijn op de carrosserie draadjes wol geplakt.

gebruikt, onder meer voor het rijden

wichtsverdeling en voor een ander deel

van rally’s.

aan de aerodynamica van de auto. In de

zijde beduidend meer wervels.

Porsche 356A in de windtunnel

De Porsche 911 912

Porsche Typ 64

Porsche 356
Auto Union record auto Rosemeyer 1938

loop van de jaren is de wielophanging
aangepakt zoals de verlenging van de
wielbasis, verandering van de geome-

Het ontwerp van de 911 is tot stand

trie van de wielophanging en monteren

gekomen zonder dat er windtunnel-

van gewichten in de voorbumper die

test zijn uitgevoerd. Het ontwerpteam

later worden vervangen door twee

tekent de 911 op basis van de ervarin-

accu’s links en rechts zo ver mogelijk in

gen met vorige ontwerpen en met in

de voorste wielkasten.

het achterhoofd een vorm met een lage

Een lage Cd waarde leidt tot een hogere

luchtweerstand en een klein frontaal

topsnelheid en een lager brandstofver-

Na de oorlog begint het Porsche team

oppervlak. Bovendien een vorm die lijkt

bruik. Echter bij hoge snelheid kan de

1933 Tatra V570, replica, Technické Muzeum Tatra in

in het Oostenrijkse Gmünd met de

op die van de 356. Deze wijze van het

luchtstroming over en onder de auto

Kopřivnice

ontwikkeling van de eerste Porsche

ontwerpen van een carrosserie is in die

resulteren in een lagere druk boven de
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auto dan eronder, waardoor de auto als

bepalen. Met modeljaar 1973 wordt

Na 1973 gaat de aerodynamische

het ware iets wordt op getild. Dit lift ef-

de voorspoiler ook standaard bij de

ontwikkeling aan de 911 door; andere

fect treedt bij de eerste 911 zowel op bij

911E. Met de voorspoiler wordt het

voorspoilers, bredere achterspoilers en

het voorste deel als het achterste deel

onderstuurkarakter bij hoge snelheid

veel detailwerk. Tezamen met verbete-

van de carrosserie. Bij metingen aan

tegengegaan. Met de komst van de

ringen aan de wielophanging leidt dit er

een 911S met een standaard carrosserie

911 Carrera RS in 1973 met de “een-

toe dat de stabiliteit en wegligging zich

wordt aan de vooras bij een snelheid

denstaart” maakt de achterspoiler

in de loop van de jaren steeds verder

van 225km/h een opwaartse kracht

zijn entree. In bijgaande tabel is het

verbeterd heeft.

van 83 kg gemeten en aan de achteras

effect van de spoilers op de liftkrachten

zelfs 116 kg. Het zal duidelijk zijn dat

aangegeven.

Hakse Straatsma

dit de stabiliteit bij hoge snelheden niet
echt bevordert en tot “licht” sturen” en
onderstuur bij hoge snelheid leidt.

Bronnen:

In de loop van de jaren 60 van de vorige

1) Porsche 911 forever young, Aichele

eeuw heeft men bij Porsche met de

2) Porsche Raritäten, Aichele

racewagens zoals de 906, 910 en 907

3) Die Wurtzeln einer Legende Porsche

met deze problemen te maken gekre-

901 , Lewandowski

gen, veel windtunneltests uitgevoerd en

4) Porsche, Geschichte und Technik der

ruime ervaring opgedaan met voor- en

renn- und Sportwagen, Ludvigsen

achter spoilers, vleugeltjes en flappen

5) Informatie van forum van early911regis-

en lange en korte achterkanten.

ter.org

Bij windtunnelproeven met de 911 in

6) Informatie van forum Pelican Parts

1970 blijkt dat een spoiler onder de

AutoNet carbooks
Hofdreef 42A | 4881 DR Zundert
info@autonetcarbooks.com | 0620037221
Open: vrijdag van 10:00 tot 16:00 uur
zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur

7) http://conceptcars.kinja.com/the-birth-

voorzijde de opwaartse kracht goed

of-the-peoples-car

weet te reduceren. Ook blijkt uit

8) https://www.stuttcars.com/porsche-mo-

proeven dat een spoiler achterop de

dels

motorkap ook aan de achterzijde de
liftkrachten vermindert. Beide spoilers
hebben daarbij geen nadelige invloed

Invloed van de spoilers op de liftkrachten

op de Cd waarde; deze wordt zelfs

bij Porsche 911

nog wat verlaagd van 0,41 naar 0,40.
Ook wordt door de achterspoiler de
doorstroom van lucht door de roosters in de motorkap verbeterd met als
resultaat dat de olietemperatuur wat
lager blijft. Een toevallig bij-effect is dat
door de gewijzigde luchtstroom over
de achterzijde er meer lucht langs de
achterlichten stroomt waardoor deze
minder snel vervuilen.
Voor modeljaar 1972 wordt de voorspoiler standaard op de 911S en kan

Voorspoiler Porsche 911 S

als extra worden besteld bij de T en
E. De afmetingen van de spoiler zijn
niet alleen in een windkanaal bepaald;
er is ook rekening gehouden met de
stoeprandhoogte in de verschillende
landen. Men laat zelfs stoepranden uit
Amerika invliegen om een veilige vrije
hoogte onder de voorzijde te kunnen

Porsche 911 Carrera RS in de windtunnel
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NATIONALE PORSCHE CLUB RALLY

Op zondag 11 oktober
2015 stond de Nationale
Porsche Club Rally
op de kalender. PON
nodigde alle leden van
Nederlandse Porsche
Clubs uit om deel te nemen
aan deze 5e editie van de
Club Rally, die inmiddels
tot een mooie traditie is
uitgegroeid.

D

itmaal voerde de rit van Porsche Centrum
Amsterdam naar Porsche Centrum Leusden.

Jan Berkhof, oud Nederlands rallykampioen
en meervoudig winnaar van de legendarische
Tulpenrallye, was wederom verantwoordelijk voor de
uitgezette route.

Nationale
Porsche
Club Rally
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NATIONALE PORSCHE CLUB RALLY

Nieuwe leden
784 Edwin van Dorst
Schaik
785 Rombout Eikelenboom	
Epe

Aspirant leden
A126 Eelko Feenstra
DRACHTEN
(zoekt een
ONgerestaureerde 911

O

3,0 SC uit 1978)
m even over tien uur ‘s morgens druppelden
de deelnemers binnen bij Porsche Centrum

Amsterdam, waar een heerlijke koffietafel en een
ontbijtbuffet klaar stonden. Rond elf uur werden de
deelnemers hartelijk verwelkomd door Hans van
der Valk van Porsche Centrum Amsterdam en Per
Peschar van Pon Porsche Import met aansluitend
routeboeken werden de equipes onder een strakblauwe hemel een

Linda had een heerlijke lunch
verzorgd met prachtige
broodjes

voor een “weggeschoten”.
De voornamelijk met bolletje-pijltje uitgezette landelijke route
met onderweg de nodige kaartlees- en andere oefeningen voerde
voor de lunch via Abcoude, Weesp, Hilversum, Blaricum en
Bunschoten-Spakenburg naar Nijkerk, waar in restaurant De

een toelichting van Jan Berkhof op de te rijden

Salentein een overheerlijke lunch werd geserveerd. Gedurende het

routes voor en na de lunch. Er werd gereden in

middagprogramma voerde de rit de deelnemers via Voorthuizen en

een RS sportklasse (voor de crack’s) en een Carrera

de gehuchten Stroe, Essen, De Valk en De Glind naar het eindpunt

toerklasse. Naast uitleg over het routeboek maakte

in Leusden, waar de deelnemers nog een heuse behendigheidsproef

Jan ook duidelijk dat het vooral een kwestie van

wachtte. Na ook die tot een goed einde te hebben gebracht, kon bij

goed opletten zou worden en waar nodig rustig de

Porsche Centrum Leusden een hapje en drankje worden genuttigd,

tijd te nemen. Snelle binnenkomst leverde geen

in afwachting van de prijsuitreiking aan ‘t einde van middag.

extra bonuspunten op, dus er werd geadviseerd de

Dankzij de perfecte organisatie, het schitterende herfstweer en de

verkeersregels te respecteren en onderweg lekker

mooie routes een zeer geslaagd evenement.

te genieten. Na de uitleg en uitreiking van de

Marc Bezem
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KNAC PERSOONLIJKE PECHHULP

KNAC PERSOONLIJKE PECHHULP

KNAC
Persoonlijke
pechhulp

Breakdown
Service

extra rechten. Een Wegenwacht lid kan

dochter van de ANWB, de vereniging

geen aanspraak maken op hulp tijdens

KNAC heeft een eigen bestuur en is

Los van de directe en unieke voordelen

een rally, een KNAC lid wél. Daarnaast

compleet onafhankelijk. De ANWB

organiseert de KNAC workshops,

kennen wij een gegarandeerde

moet miljoenen leden bedienen en

taxatiedagen, rally’s en ritten, Cars

repatriëring van klassieke auto’s uit

levert dus een pakket aan algemene

& Coffee-bijeenkomsten en biedt

het buitenland. En bij de ANWB mag je

diensten. Maar wij zijn als KNAC

uitstekende autoverzekeringen aan.

maar met twee verschillende kentekens

uitsluitend met auto’s bezig. Dat maakt

Bovendien ontvangen KNAC-leden

hebben per jaar. De KNAC kent deze

ons een totaal andere club, die veel

acht keer per jaar het autoblad ‘de

beperking niet.

meer maatwerk kan leveren, zoals

Auto’ en is er de KNAC de Breakdown
Service. Bij pech wordt de Wegenwacht
gestuurd. Alleen heeft een KNAC-lid

Nuttige tips
• Breng alle inzittenden achter de vangrail in veiligheid en neem
contact op met de alarmcentrale. Het nummer staat op de

kosten van het hotel en de maaltijden vergoed.

achterzijde van uw pasje. Zorg altijd voor voldoende hesjes en

• Zorg altijd dat je een creditcard hebt.

een gevarendriehoek (in de meeste landen verplicht).

• Voor de borg en eventuele aanvullende

• In Frankrijk zijn geen wegenwachters die ter plekke komen, maar

Classic Car
Pakket

Wegenwacht
Europa Standaard

Pechhulp Nederland (voor alle gekentekende voertuigen
exclusief vrachtwagens)

√

√

Hulp bij pech en ongevallen in het buitenland

√

√

Vervangend vervoer in binnen- en buitenland

√

√

Dekking aanhangwagen/caravan

√

√

Altijd-terug-garantie

√

√

Dekking rally’s en ritten

√

√

Onbeperkt

2

€ 137,50

€ 157

√

€ 22

€ 24

√

Aantal kentekens bij pech per jaar
aangeven dat de dekking ‘onvoorziene uitgaven’ de

voor liefhebbers van auto’s.

De KNAC Services B.V. is een 100%

voor ú, in plaats van voor iedereen
Kees de Regt, manager bij de KNAC, ging deze zomer vol goede
moed op vakantie naar Spanje. Al-thans, tot de auto in Frankrijk
plotsklaps snelheid minderde... Hier een aantal nuttige tips van een
‘ervaringsdeskundige’. En dat aantoont dat de ene verzekering de
andere niet is.

specifieke verzekeringen en pechhulp

KNAC en ANWB

Prijs 2015
Kampeerautoservice
Woonplaatsservice (optioneel)

verzekeringen van de huurauto moet je een (door

een dépanneur die via een praatpaal moet worden opgeroepen

de verhuur-maatschappij vereiste) creditcard

en die de auto naar een nabij gelegen garage zal brengen. Deze

overleggen. Ook hier een puntje van aandacht:

takelkosten naar dit bedrijf en een eventuele doorsleep naar een

bedenk dat er in zo’n geval direct een fors bedrag

gespecialiseerde garage zullen door de KNAC rechtstreeks aan

van de kredietlimiet wordt gereserveerd c.q.

al vanaf € 42,- per jaar. Wie dat nu doet krijgt de rest van 2015 het lidmaatschap gratis, in-clusief KNAC Breakdown Service

dit bedrijf worden voldaan.

afgeschreven. Dat deel kan dus niet meer tijdens

(pechhulp), een originele KNAC-badge voor op de auto en een Sonax poetspakket ter waarde van € 34,95. Het enige dat

de vakantie worden gebruikt. Overigens: de

u hoeft te doen is bellen met de Ledenservice van de KNAC (070-3831612) en te vermelden bij welke Vriendenclub u bent

uw eigen auto niet binnen 48 uur te repareren is. In dit kader een

daadwerkelijke huurkosten van de vervan-gende

aangesloten. Aanmelden kan ook via www.KNAC.nl/lid-worden-van-de-knac/.

waarschuwing: tegenwoordig zijn er veel aanbieders – meestal

auto worden rechtstreeks door de KNAC voldaan.

• Bij de KNAC heeft u recht op een vervangende auto als blijkt dat

verzeke-raars - van ‘pechhulp’. Ogenschijnlijk goedkoop, ware

• Houd er rekening mee dat niet altijd direct een

het niet dat zij pas overgaan tot repatriëring van de auto als deze

vervangende auto voorhanden is. Zeker op ‘zwarte

niet binnen 4 werkdagen(!) gerepareerd kan worden. Bij pech

zater-dagen’ niet. Het lijkt vaak eenvoudig om bij

op vrijdagavond zou dat be-tekenen dat je een hele week moet

een lokale verhuurder een auto te huren maar deze

wachten totdat de auto is gemaakt of per openbaar vervoer (2e

staan meestal niet te trappelen bij het idee dat u

klas) huiswaarts keren. Einde vakantie, met dank aan de zo

op doorreis bent naar een ander land en de auto in

‘gunstig geprijsde’ pechhulpverzekering.

Nederland gaat inleveren.

• Sluit altijd een reisverzekering af. Als je dat via de KNAC hebt
gedaan zien de medewerkers van de alarmcentrale dit en kunnen

Speciale aanbieding voor leden van vriendenclubs

De KNAC biedt u de mogelijkheid om tijdelijk tegen extra voordelige voorwaarden voor een lidmaatschap te kiezen. Dit kan
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Technische clubmeeting

Technische clubmeeting

technische
clubmeeting
Op zaterdag 5 september 2015 vond de 3e en laatste
Technische Clubmeeting van dit seizoen plaats die deze
keer geheel in het teken stond van het voorbereiden
van de auto’s voor lange meerdaagde ritten.
In dit geval betrof dat concreet
de geplande trip naar GoodWood
Revival in het weekend van 11 t/m 13
september 2015. Onder leiding van
technische commissieleden Peter
Broerse en Albert Vos werden een
aantal auto’s van clubleden nauwgezet
onder de loep genomen. Gelukkig
voor de betreffende eigenaren werden
geen rare, grote defecten gevonden.
Bij Dennis Gronert’s Porsche 912 was
sprake van enkele kleinere defecten

“Onder leiding
van technische
commissieleden Peter
Broerse en Albert Vos
werden een aantal
auto’s van clubleden
nauwgezet onder de
loep genomen.”

die voor een belangrijk deel konden
worden gerepareerd. Volgens gastheer
Peter Broerse (www.project-porsche.
nl) was het was het een leerzame en
gezellige clubmeeting. De deelnemers
vonden het leuk om met de eigen auto
bezig te zijn.
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FEHAC NIEUWS

FEHAC haakt in op
discussie aangaande misleidende
emissie resultaten
van dieselmotoren

Winterstop en evenementenregeling
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FEHAC NIEUWS

Ongemanipuleerd blijken de moderne

dit jaar ‘kunst en ambacht’, waarbij

dieselauto’s in de praktijk tot wel

aandacht werd gevraagd voor het

30 keer vervuilender te zijn dan het

verdwijnen van oude ambachten.

predicaat van de emissienorm die zij

Ambachtslieden lieten hun werk zien

hebben verkregen en waar de bestaande

dat meestal te maken had met het

De afgelopen jaren is er een sterk

regelgeving op is gebaseerd. Dit zet

monument waarin het werd getoond.

polariserende discussie gevoerd over

dus meteen de discussie rondom de

Een van de best bezochte monumenten

luchtkwaliteit, waarbij oudere en

emissie van klassieke voertuigen met

was het stadhuis van Delft met 10.000

klassieke voertuigen steevast in een

dieselmotoren op scherp, kennelijk

bezoekers. In de Haagse Ridderzaal en

kwaad daglicht gezet worden. De

is het daadwerkelijke emissieverschil

Eerste Kamer lieten zo’n 8000 mensen

FEHAC heeft telkenmale aangegeven

met moderne auto’s veel geringer dan

zich rondleiden. Ook het mobiel erfgoed

dat de uitgangspunten en aannames

werd aangenomen. De vraag dringt

stond tijdens Openmonumentendag in

veelal niet klopten, en dat naar

zich onvermijdelijk ook op hoe het dan

de picture. In Eindhoven en omstreken

Leden van bij de FEHAC aangesloten

hoeveel geld en werkgelegenheid is erbij

werkelijke uitstoot en werkelijk

is gesteld met de betrouwbaarheid

had FEHAC een route uitgezet die

clubs die InterClassics bezoeken

betrokken, wat is de werkelijke milieu

gebruik gekeken zou moeten worden.

van de emissie resultaten van de

de open monumenten in omliggende

Binnenkort start de winterstop voor

hebben GRATIS toegang tot de FEHAC

impact en waar zitten de gevaren voor

Tegen die achtergrond en in het licht

hedendaagse door benzine aangedreven

gemeenten met elkaar verbond met als

de voertuigen in de overgangsregeling.

Academy. Toegangskaarten zijn via

de toekomst. De uitkomsten geven,

van de jongste ontwikkelingen haakt

voertuigen. De FEHAC is zeker géén

hoogtepunt van ‘mobiel erfgoed’ het

Er bereiken ons vragen over het

www.fehac.nl vanaf 1 november 2015 te

samen met de onderzoeksresultaten

FEHAC nu in op de discussie over de

promotor van het vervuilen van ons

DAF museum in Eindhoven. Hieraan

deelnemen aan evenementen, zoals

downloaden.

uit 2006, inzicht in de actuele trends in

misleidende emissietestresultaten

kostbare milieu, noch van het dagelijks

werd deelgenomen door verschillend

Interclassics, tijdens de winterstop.

FEHAC Academy. De FEHAC Academy

de oldtimerwereld en leveren een grote

rondom dieselmotoren van nota bene

gebruik van oldtimers, maar als de

mobiel erfgoed waar zelfs een klassieke

In FEHACtiviteiten december 2014

biedt een veelzijdig programma aan

hoeveelheid waardevolle informatie voor

de grootste automobielfabrikant

belangenbehartiger van het Mobiele

motorfiets en een legervoertuig niet aan

hebben we de regeling beschreven zoals

colleges en workshops door topexperts

zowel de oldtimerclubs en -liefhebbers,

ter wereld. De onlangs uitgekomen

Erfgoed ziet zij wel een belangrijke

ontbraken. Een en ander is tot stand

deze vorig jaar met de Belastingdienst

uit de industrie. De eerste spreker die

als voor besluitvormers en politici.

feiten rondom de misleidende en

opening aan te dringen op een meer

gekomen nadat Open Monumentendag-

is afgestemd. Het ministerie van

FEHAC nu bekend maakt is Professor

Programma tijdens InterClassics

gemanipuleerde emissieresultaten van

realistische opstelling bij beleidmakers

directeur Edith den Hartig in de

Financiën stelt zich nu op het standpunt

Van Wee, hoogleraar aan de TU Delft

Maastricht. Tijdens InterClassics

dieselmotoren van Volkswagen – en

en -uitvoerders van overheden.

Algemene Ledenvergadering van de

dat schorsing tijdens de winterstop

en veel geraadpleegd wetenschapper

Maastricht biedt de FEHAC Academy

blijkens de laatste berichten mogelijk

wettelijk niet mogelijk is en dus dat

op het gebied van verkeer en

drie dagen lang een volledig ochtend-

ook andere autofabrikanten - plaatst

de evenementenregeling niet van

milieuvraagstukken. FIVA en FEHAC

en middag programma. De ochtend

de door de FEHAC afgelopen jaren

toepassing is. Voor ons betekent dit

zien het als hun taak initiatieven

programma’s zien er vergelijkbaar uit

gevoerde discussies over emissie

het niet naleven van eerdere afspraken.

te ontplooien ter ondersteuning

en bieden veel praktische informatie

Daarom heeft de FEHAC meermaals

van de oldtimers bedrijfstak en

over onderwerpen variërend van

kontakt gehad met het Ministerie

medewerking bij overheden, opleiders

van Financiën. Inmiddels heeft men

en onderwijsinstellingen voor behoud

ingezien dat een oplossing noodzakelijk
is. Vanuit Min Fin is ons nu aangegeven

Open
Monumentendag

FEHAC een oproep aan de leden had
gedaan om in grote getalen de open
monumenten te komen bezoeken.

De Open Monumentendag heeft dit jaar

Een vruchtbare samenwerking dat een

van klassieke voertuigen met

ruim een miljoen bezoekers getrokken,

vervolg dient.

dieselmotoren in een geheel nieuw

zegt de organisatie op basis van een

de ins & outs op het gebied van

daglicht. De veelal disproportionele

eerste inschatting. Het was de 29ste

oldtimertaxaties- en verzekeringen

bestraffing van ‘oudere’ en klassieke

editie van de Open Monumentendag.

van kennis. De FEHAC Academy biedt

tot het verschil tussen oldtimer- en

voertuigen met dieselmotoren, de

Twee dagen lang stonden de deuren

nu de mogelijkheid om deze kennis te

moderne banden. De middagen

belastingheffing, de beperking van het

open van 5000 kastelen, kerken,

dat er medio november een oplossing

verzamelen, bundelen, toegankelijk

hebben iedere dag een ander thema.

gebruik en de opkomst van milieu-

molens, gemeentehuizen, herenhuizen,

komt, zodat dit toch mogelijk wordt.

te maken en vooral ook te delen. Dit

Zo belichten de Dutch Car Restorers

zones van binnensteden, is naar nu

boerderijen en andere historische

Nadere informatie volgt zodra we deze

alles om het Mobiele Erfgoed voor de

experts (onderdeel van FOCWA) op

blijkt gebaseerd op de onhaalbare

panden. Ook waren er panden open

ontvangen. Het Secretariaat.

toekomst veilig te stellen.

vrijdag het restaureren van oldtimers en

emissienormen van moderne auto’s.

voor bezoekers die meestal niet

Topspreker Professor Bert van

zijn het Internationaal FIVA onderzoek

De werkelijkheid is dus anders.

toegankelijk zijn. Het thema was

Wee. Op zaterdag 16 januari geeft

op zaterdag en De oldtimer als Cultureel

Professor Bert van Wee, Hoogleraar

Erfgoed op zondag de centrale thema’s.

Transportbeleid aan de TU Delft, een

De thema’s worden nader toegelicht

FEHAC ‘oldtimer’
Academy op
InterClassics
Maastricht

‘college’ over het internationale FIVA

door verschillende sprekers die allen

InterClassics Maastricht vindt van

onderzoek dat in 15 Europese landen

topexperts zijn op dit specifieke gebied.

14 t/m 17 januari 2016 voor de 23ste

is uitgevoerd. Het team van Van Wee

keer plaats in MECC Maastricht.

en onderzoeksbureau GfK hebben een

Entreekaarten zijn online met korting

belangrijke rol gespeeld in dit grote

te koop: www.interclassicsmaastricht.

onderzoek dat antwoord geeft op vragen

nl. Toegang gratis voor FEHAC leden.

als: hoe zit de oldtimer wereld in elkaar,

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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Evenmentenkalender 2016
Clubevenementen
Nieuwjaarsreceptie

17 januari

Bataviawerf Lelystad

SWAP meeting met 356 club

januari

ntb.

Jaarvergadering

13 maart

Aviodrome

Paasrit

28 maart

ntb.

Technische Keuring

16 april

Mijdrecht

Cars & Coffee gezamenlijke Porsche clubs 24 april

P.C. Gelderland

Scotland Driving experience

30 april t/m 8 mei

Schotland

Cars & Coffee

mei

ntb.

Technische dag

juni

ntb.

Autostadt Wolfsburg

juni of augustus

Duitsland

Le Mans Classics

8 t/m 10 juli

Frankrijk

Cars & Coffee

augustus

ntb.

Porsche Leipzig (met circuit) en Berlijn

2, 9 of 16 september Duitsland

Technische keuring

17 september

Mijdrecht

Herfstrit

oktober

ntb.

Technische dag

november

ntb.

Externe evenementen
Interclassic

14 t/m 17 januari

MECC Maastricht

FCC-beurs (met thema Porsche)

13 en 14 februari

Gent (B)

Techno Classica

6 t/m 10 april

Essen (D)

PUUR Porsche

22 mei

Aquabest

Nationale Clubrally (PON)

ntb.

Porsche Collectors Day (PON)

18 juni

Concours d’ Elegance

1 t/m 3 juli

Paleis ’t Loo

Rijvaardigheid / circuitdag

ntb.

België

Oldtimer Grand Prix

12 t/m 14 augustus

Nürburgring (D)

Historic Grand Prix

2 t/m 4 september

Circuit Zandvoort

911 Stedentocht

september

Op de waardestijging van
uw Porsche heeft u geen
grip, dat geldt niet voor de
verzekeringspremie.
Verzeker u van scherpe
premies en uitstekende
voorwaarden en ontvang
bij een all risks verzekering
een jas van Dogleg Mechanics
t.w.v. e 179,00.

PORSCHE

verzekeringen
De auto’s van Ferdinand Porsche
vormen een legendarische klasse.
Elke Porsche is uniek en heeft
voor u een onschatbare waarde.
Porsche’s vragen om een speciale
behandeling ook op het gebied
van verzekeren.
Peter Yska Verzekeringen is
gespecialiseerd in de verzekering van
nieuwe en klassieke modellen: vanaf
8 jaar is al een klassieker-verzekering
tegen taxatiewaarde mogelijk.

1e taxatiekosten voor
clubleden €50,-Taxatie 1x per 36 maanden
Verzekering tegen vaste taxatie
Maximaal 10.000 km per jaar

Peter Yska
Vriezenveenseweg 10
7678 VC Geesteren
voor informatie 06 188 134 48
of kijk op www.yskaverzekeringen.nl

meer dan alleen drukwerk

lClassic
akewell.com
Porsche Interiors
356 911 912 914 928 964 993

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

Produktie van interieur onderdelen & Bekleding
volgens originele specificaties

Lakewell Porsche Interiors
Klein Heidestraat 71
B - 3370 Boutersem

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

ie
premaf
van

,
9
3
€

Uw Porsche verzekeren
van 10 jaar en ouder!

EEN FOTO IS
VOLDOENDE

aar

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

per j

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

Uw kostbare bezit
Als trotse eigenaar van een unieke en fraaie klassieker bent u zuinig op uw bezit. De GIO Klassiekerverzekering biedt u naast uitzonderlijk goede en veelzijdige garanties een zeer lage premie. Zo kunt u nóg
zorgelozer genieten van vele mooie kilometers...

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

Naast de bijzonder lage premie kunt u bij de GIO Klassieker Verzekering ook de altijd terug garantie in
binnen en buitenland bij pech of ongeval onderweg regelen. Natuurlijk biedt de GIO-Klassiekerverzekering nog tal van andere sterke voordelen;
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Geen eerste auto verplichting, dagelijks gebruik toegestaan
3000 tot 20.000 km per jaar met 75% no-claim korting
Uitstekende voorwaarden volgens de FEHAC wensen
Premie exclusief poliskosten en assurantie belasting
Premiewijziging acceptatie onder voorbehoud
Meerdere hobby-auto’s op één polis
Geen maximale taxatiewaarden
Premie inclusief europadekking
Vaste/club taxatie toegestaan

Voor meer informatie bel: 036 548 70 78
of mail naar klassiek@gio-adviesgroep.nl
Vrijblijvende offerte via e-mail of fax.
Kijk op www.klassiekeverzekering.nl

vana
hobb f de 3 e
y-aut
o

30%

korti
ng
premop uw
ie
Bel of mail voor een snelle
premievergelijking of de
gratis brochure ‘Autohobbyisten
wijzer op weg’

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

Er bestaan geen oude Porsches. Alleen nieuwe eigenaren.
Laat u verleiden door de uitgebreide collectie gebruikte Porsches
bij Porsche Centrum Gelderland of kijk op porschecentrumgelderland.nl

Porsche Centrum Gelderland

Ressenerbroek 2, 6666 MR Heteren. Telefoon +31 (0)26 356 0 911.

