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Het ultieme clubhuis.

Porsche Centrum Amsterdam Sijsjesbergweg 50, 1105 AL Amsterdam. Telefoon 020 4 911 911.

Porsche Centrum Eindhoven De Scheper 305, 5688 HP Oirschot. Telefoon 088 8 911 911.

Porsche Centrum Gelderland Ressenerbroek 2, 6666 MR Heteren. Telefoon 026 356 0 911. 

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

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

Porsche Centrum Rotterdam Landaulettestraat 9, 3063 NR Rotterdam. Telefoon 088 911 9 911.

Porsche Centrum Twente Vonderweg 33, 7468 DC Enter. Telefoon 054 7 384 911.

Porsche Service Centrum Limburg Afrikalaan 41, 6199 AH Maastricht-Airport. Telefoon 043 8 000 911.
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O  nze website en dit 

clubmagazine zijn al aangepast 

en we zijn momenteel bezig met 

nieuwe clubstickers, de clubvlag en 

rolbanners. Alle leden zullen een 

sticker met het nieuwe clublogo 

ontvangen. En natuurlijk hebben we 

veel meer ideeën, maar daarover later 

meer. Verder zijn we bezig met de 

evenementen voor dit jaar. Het zoeken 

van de juiste accommodatie, 

voornamelijk voor de buitenlandse 

trips, lijkt steeds lastiger te worden. 

Onze eisen zijn helaas dusdanig, dat 

we lang moeten zoeken naar iets wat 

geschikt is en enigszins betaalbaar. 

Met name voor de trip naar Berlijn is 

dit niet eenvoudig. We hebben een 

mooie locatie gevonden voor een van 

de technische dagen. Deze keer iets 

anders dan een onderhoud- en/of 

restauratiespecialist. De precieze 

gegevens sturen we later rond. 

Op het moment van het schrijven van 

deze column, ben ik bezig met wat 

laatste zaken voordat ik afreis naar 

Fins Lapland voor de Porsche 

Clubs International 

Presidents meeting, 

georganiseerd door 

Porsche Community 

Management. 

Eens in de 5 jaar 

wordt deze meeting 

georganiseerd 

voor alle Porsche 

clubs wereldwijd. Dit om 

samen te komen om te netwerken en 

workshops te volgen. Meestal valt dit 

ook samen met de introductie van 

nieuwe modellen. Deze keer zullen 

dat de nieuwe 991 v2 en 718 zijn. Dat 

het deze keer in Lapland is, is niet 

heel verrassend, aangezien Porsche 

daar niet al te lang geleden een nieuw 

Winter Driving Experience Centre 

heeft geopend. Koppel de twee zaken 

aan elkaar en u weet wat er naast de 

eerder genoemde activiteiten op de 

agenda staat. Maar er zijn ook serieuze 

zaken om te bespreken. Er gaan 

geruchten dat Porsche en de lokale 

importeurs de wens hebben om de 

huidige club community van 640 clubs 

te verkleinen. Voor Classic bestaat het 

idee om per land één overkoepelende 

classic club op te zetten waar dan 

alle classic modellen onder zullen 

vallen. Sommige landen zoals België 

hebben al zo’n classic club. Naast de 

eventuele schaalvoordelen zijn er ook 

zeker nadelen te bedenken. Kortom, 

 HET HEEFT HEEL WAT TIJD GEKOST, 

MAAR HET LOGO IS ER UITEINDELIJK TOCH GEKOMEN. NU DUS ZAAKS 

OM DIT NIEUWE LOGO TE GAAN GEBRUIKEN VOOR AL ONZE UITINGEN. 

VAN DE VOORZITTER

eens kijken wat we kunnen uitvinden 

in het hoge noorden. Er komen 

vertegenwoordigers van 115 clubs en 

ook een aantal die wel wat voor ons 

zouden kunnen betekenen. Hoog 

op mijn lijstje staan onze Italiaanse 

zusterclub en de Veneto e Friuli-

Venezia-Guilia club om ons geplande 

evenement voor volgend 

jaar te bespreken. Het 

spreekt voor zich dat ik 

in het volgend clubblad 

uitgebreid verslag zal 

doen.

Zoals velen van u 

staat bij mij de 911 

lekker warm in de garage. 

Wel zijn deze winter het blok 

en bak eronderuit geweest om de 

koppeling te vervangen. Tijdens 

de trip naar Goodwood afgelopen 

jaar kon ik op een gegeven moment 

niet goed meer ontkoppelen en was 

schakelen daardoor geen pretje. Ook 

was de bediening van het pedaal in 

de afgelopen jaren steeds zwaarder 

geworden. Daar ik nog nooit de 

koppeling en kabel had vervangen, 

leek het mij tijd om dit project nu 

goed aan te pakken. Uiteindelijk heb 

ik een nieuw vliegwiel, drukgroep, 

lager en koppelingplaat gemonteerd 

en is de koppelingskabel vervangen 

voor een fris nieuw exemplaar. Het 

blok en de bak hangen weer in de 

auto, nu moet er nog het een en ander 

worden aansloten om weer klaar te 

zijn voor de Paasrit. Tenslotte hoop 

ik velen van u te zien op de algemene 

ledenvergadering op 13 maart as. 

Hessel Roukema

voorzitter
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, IS HET GELUKT OM WEDEROM EEN 

GOEDGEVULDE EDITIE VAN UW CLUBMAGAZINE SAMEN TE STELLEN. 

erderop vertel ik u wat er zoal aan bod komt, maar eerst 

even iets anders. Op 13 maart jl. was de installatie van de 

nieuwe secretaris en penningmeester een feit. De overdracht 

van taken aan de nieuwe bestuursleden had nog een bijeffect: 

dozenvol archiefmateriaal die al die tijd bij voormalig secretaris 

Jan Blok stonden opgeslagen. Het archief is hier nu tijdelijk ter 

redactie gestald en afgelopen weekend ben ik er ‘ns ingedoken. 

Naast ‘n hele serie oprichtingsakten, statuten en huisreglementen 

(waarop ik een volgende keer graag terugkom) zijn er vooral 

ordners met clubadministratie die zo’n beetje terug gaan naar 

de beginjaren van de club. Verder uitslagen van clubenquêtes, 

clubvoorschriften vanuit Porsche Clubbetreuung en papierwerk 

rondom clubkleding. Naast dit 

archief worden ook op andere 

plekken binnen ’t bestuur zaken 

bewaard en beheerd. Zo beschikt 

onze nieuwe secretaris inmiddels 

over het complete secretariaatsarchief 

met verslagen, correspondentie en 

de ledenadministratie en heeft de 

nieuwe penningmeester de actuele 

clubadministratie onder zijn hoede. Verder beheert de EC van 

alles en nog wat rondom de evenementen, beschikt de voorzitter 

over het nodige materiaal en heeft ook uw redacteur een eigen 

redactiearchief. Tijd voor een inventarisatie: wat is er zoal en wat 

willen we – los van de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar – als 

club bewaren? Weggooien kan maar één keer en wat nu wellicht 

van geen enkele waarde lijkt, kan voor toekomstige generaties zo 

maar wel van belang worden geacht. De club bestaat bijna een 

kwart eeuw en alleen al daarmee schrijven we een stukje Porsche 

geschiedenis. Kijk maar eens wat Porsche zelf allemaal in haar 

agenda van de bestuursvergadering. Van de uitkomst houden we 

u op de hoogte. Goed, dit clubmagazine dan nu. Onze voorzitter 

schreef naast z’n vaste column een leerzaam stukje over de 

originaliteit van bepaalde onderdelen in onze auto’s.  Albert Vos 

wijdt deze en opvolgende bijdragen aan de sinds vorig jaar tot 

onze vereniging toegelaten G-modellen. Dit keer komen de auto’s 

van het modeljaar 1974 aan bod, die inmiddels dus meer dan 40 

jaar geleden van de productieband in Zuffenhausen rolden. Ook 

Hakse Straatsma zat afgelopen weken niet stil. In zijn artikel over 

de Porsche Turbo wordt aangehaakt bij de recente ontwikkelingen 

bij Porsche. Immers, met de komst van de 991-2 modellen gaan 

voortaan ook de “standaard” 911’jes met drukvulling door het 

leven. Op zijn welbekende wijze doet Hakse u uit de 

doeken hoe de turbo techniek in de 19e en 20e eeuw 

is ontstaan en hoe Porsche halverwege de jaren ‘70 

tot de ontwikkeling van de iconische Porsche Turbo 

kwam. Onze kersverse secretaris Vincent van den 

Berg stelt zichzelf en zijn auto’s in de rubriek Even 

voorstellen aan u voor. Vincent belooft na vele jaren 

van restaureren, reviseren en verbeteren vanaf dit 

jaar meer met zijn 912 te zullen gaan rijden, vooral 

ook in clubverband. Verder zijn daar twee (foto)

verslagen van zowel de nieuwjaarsreceptie op 17 

januari als de algemene ledenvergadering op 13 maart 

die – welk een toeval 

– allebei in Lelystad 

werden gehouden, 

zij het op zeer 

verschillende locaties. 

De boekbespreking 

behandelt deze keer de 

Carrera RS modellen 

uit 1974/1975 en last 

but not least zijn daar de respectievelijke bijdragen 

van de KNAC en de FEHAC, waar men immer en 

onvermoeibaar actief is met de behartiging van onze 

belangen als klassieke autoliefhebbers. En dat mag 

ook wel eens gezegd worden. Ik wens u een plezierig 

start van het Porsche seizoen toe!

Marc Bezem

redacteur - webmaster

V

VAN DE REDACTEUR/WEBMASTER

OOK HAKSE STRAATSMA ZAT 

AFGELOPEN WEKEN NIET STIL. IN ZIJN 

ARTIKEL OVER DE PORSCHE TURBO 

WORDT AANGEHAAKT BIJ DE RECENTE 

ONTWIKKELINGEN BIJ PORSCHE.  



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.

 

www.schaapontwerpers.nl
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ij dit  machtige houten schip is geen sprake van roest zoals bij 

onze auto’s, maar heeft men andere zorgen. Alles wordt in het 

werk gesteld om de tand des tijds geen grip te laten krijgen op dit 

indrukwekkend stuk vakmanschap. 

Wellicht heeft u bij lezing van deze rubriek al een eerste ritje 

gemaakt met de klassiek Porsche 911 of 912. Zelf (Dennis) ben ik 

tot voor kort vooral druk geweest met een winterproject. Met de 

Schotlandreis in het vooruitzicht is op verzoek van mijn vriendin 

geluidsisolatie in de motorruimte aangebracht. Dat bracht met 

zich mee dat het motortje uit de 912 moest worden gehaald, de 

motorruimte moest worden geschoond en vervolgens voorzien van 

isolerend materiaal. Het ziet er weer prachtig uit. Natuurlijk kom je 

zodoende wel van het een in het ander terecht, want ik bedacht me 

van alles terwijl de motor er toch onderuit was. Had ik misschien 

niet moeten doen, want zo werd het toch weer een heel project... 

vliegwiel en drukgroep, nieuwe carburateurpakkingen en het stellen 

van de kleppen zit het motortje er weer in. Pfffft … we zijn weer 

klaar voor het nieuwe seizoen. Ik kan niet wachten!

De in samenwerking met de Porsche 356 club georganiseerde 

SWAP meeting bij BAS in Lichtenvoorde was met ca. 100 

aanwezigen – waarvan ca. 15 leden van onze club – zeer geslaagd. 

Op 13 maart as. zien we elkaar op de algemene leden vergadering 

in het Aviodrome, waarvoor u de uitnodiging inmiddels hebt 

ontvangen. Ook de uitnodiging voor onze traditionele Paasrit 

eind maart is inmiddels aan de leden verzonden. Het geplande 

gezamenlijk evenement met de klassieke Porsche clubs (911/912, 

914, 928 en 356) is in onderling overleg doorgeschoven naar 2017. 

Het lukte helaas niet een datum in de overvolle kalenders in te 

passen. Medio april is er een mogelijkheid tot een technische 

keuring onder leiding van technische commissie leden Peter 

Broerse en Albert Vos. De uitnodiging hiervan volgt nog. Best 

handig zo aan de start van het nieuwe seizoen, vooral voor de 

deelnemers aan de meerdaagse evenementen, waarvan we er dit 

seizoen meerdere krijgen. De keuring is daar dan ook nadrukkelijk 

op gericht. Voor de geplande Cars & Coffee bijeenkomsten in mei 

en augustus zijn we nog bezig met geschikte locaties. Eventuele 

suggesties hiervoor zijn van harte welkom, dus laat 

het ons weten! Helaas kregen we onlangs bericht 

van Porsche dat het voorgenomen fabrieksbezoek 

in Leipzig niet in hun planning is in te passen. 

De evenementencommissie en het clubbestuur 

zijn nu gezamenlijk bezig met een alternatief, om 

zodoende toch een meerdaagse rit in september 

samen te stellen. Voor de Herfstrit zoeken we nog 

een organisator. De afgelopen jaren vonden de 

herfstritten in het noorden en zuiden van ons land 

AANSLUITEND WERD DE TUSSEN 1985 EN 1995 GEBOUWDE 

REPLICA VAN HET VOC SCHIP DE BATAVIA BEZOCHT. 

B

VAN DE EVENEMENTENCOMMISSIE
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COLOFON

VOORZITTER   

Hessel Roukema 

036 - 537 17 43 

voorzitter@klassieke911912.nl 

PENNINGMEESTER  

Dennis Gronert

0299 – 77 13 94

penningmeester@klassieke911912.nl

TECHNISCH ADVISEUR  

Albert Vos 

046 - 474 10 63 

tc@klassieke911912.nl

SECRETARIS / CORRESPONDENTIE  

Vincent van den Berg

Vaartplein 7D

2691 AJ ’s-Gravenzande

06 – 247 339 72

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 

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

plaats. Bent u diegene die deze rit dit najaar ergens in 

het midden van het land wil organiseren?

Zoals ook op de jaarvergadering wordt (werd) 

besproken, is het beveiligd parkeren bij vooral 

meerdaagse en/of buitenlandse evenementen een 

toenemend punt van zorg. We zullen er ook dit jaar 

alles aan doen om daarvoor telkens een passende 

oplossing te vinden, als het niet anders is tegen extra 

kosten. 

Tenslotte nog iets over ons 25 jarig clubjubileum 

in 2018. Zoals eerder aangekondigd, hebben we 

daarvoor een jubileumcommissie in het leven 

geroepen. Deze commissie gaat samen met de EC en 

het bestuur zorgen voor ideeën voor en de organisatie 

van een fantastisch jubileumevenement. Tot nu toe 

hebben we echter nog maar één aanmelding binnen 

om plaats te nemen in deze commissie. Dat kan en 

moet toch echt beter. Dus bij deze…….meldt u aan!

Namens de EC,

Bernie Westhoff

Dennis Gronert



OP MAANDAGAVOND 

13 OKTOBER 2008 BRAK 

ER BRAND UIT. DAARBIJ 

GINGEN ENKELE 

GEBOUWEN GEHEEL IN 

VLAMMEN OP.

10 NIEUWJAARSRECEPTIE

N aanwezigen in de gelegenheid 

de in 1985 door Willem Vos opgerichte 

Bataviawerf te bezichtigen. Deze 

Willem Vos, een bouwer van 

traditionele houten schepen, kreeg in 

dat jaar ‘n terrein toegewezen aan de 

kust van het Markermeer voor zijn idee 

om een reconstuctie van het VOC schip 

de Batavia te bouwen. De Bataviawerf 

heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een 

centrum voor historische scheepsbouw. 

Er wordt zo veel mogelijk gebruik 

gemaakt van authentieke en 

ambachtelijke bouwmethoden, terwijl 

NIEUWJAARSRECEPTIE GEHOUDEN, ALWAAR NA EEN TOESPRAAKJE 

VAN ONZE VOORZITTER HET GLAS WERD GEHEVEN OP EEN NIEUW 

(PORSCHE) JAAR.

tevens onderzoek wordt gedaan naar 

scheepsbouwtechnieken uit met name 

de 17de eeuw.

De bouw van op authentieke wijze 

gebouwde historische schepen trok 

vanaf het begin veel aandacht van 

bezoekers. De werf werd daardoor ook 

een toeristische attractie. Daarnaast 

werd de bouw van historische 

schepen opgezet als een leer- en 

werkervaringsproject voor jongeren. 

De Bataviawerf is een particuliere 

stichting zonder winstoogmerk. 

NIEUWJAARS
RECEPTIE



De organisatie kan worden gekenschetst als een 

combinatie van toeristisch bedrijf, centrum voor 

ambachtelijke scheepsbouw, kenniscentrum en 

vrijwilligersorganisatie. In 2003 nam Willem Vos 

afscheid als scheepsbouwmeester. Zijn werk wordt 

voortgezet door een nieuw team. Ter ondersteuning 

van het historisch-ambachtelijk onderzoek is de 

Stichting Willem Vos Fonds opgericht.

Tussen 1985 en 1995 werd vooral gewerkt aan de 

bouw van de Batavia, een reconstructie van een 

VOC-schip uit 1628. In 1995 werd de kiel gelegd 

van De Zeven Provinciën, een reconstructie van een 

linieschip uit 1665 en vermaard als het vlaggenschip 

van Michiel de Ruyter. Op maandagavond 13 oktober 

2008 brak er brand uit. Daarbij gingen enkele 

gebouwen, waaronder de zeilmakerij, geheel in 

vlammen op. Andere gebouwen werden beschadigd. 

De replica’s van de Batavia en de Zeven Provinciën (in 

aanbouw) bleven gespaard. De zeilen van de Batavia 

zijn wel bij de brand verloren gegaan.

Al met al een gezellig samenzijn met een leerzaam 

tintje.

Marc Bezem.

11GOODWOOD REVIVAL 2015



HOE 
ORIGINEEL IS 
JE PORSCHE 
NOG?

manier om dit te checken. De meeste 

onderdelen die onderdeel uitmaken 

van de ontsteking en elektrische 

systeem zijn origineel door Bosch 

geleverd. Je moet dan denken aan 

de ontstekingsunit (HKZ), bobine, 

verdeler, startmotor, etc. Bosch heeft 

sinds de jaren ’60 deze onderdelen 

voorzien van een datumcode. Deze was 

vanaf het begin van de productie van de 

911 en later de 912 een 3-cijferige code. 

Aan deze code kun je dus zien wanneer 

deze onderdelen geproduceerd zijn. 

Een tijdje geleden, kwam ik op een 

onze types Porsche een lijst tegen 

met al deze datumcodes. De codes 

veranderden elke maand. Zo heeft 

een onderdeel gemaakt in juli 1965 

de datumcode 507 en oktober 1970 

is 030. Deze winter heb ik bij mijn 

911 de koppeling vervangen en dus 

moest het blok uit de auto. Meteen 

even bij mijn auto gekeken naar deze 

codes. Tot mijn verbazing kwam ik 

erachter dat heel veel onderdelen nog 

origineel zijn of dat deze zijn vervangen 

door exemplaren met de juiste 

productiedatum. Daar het laatste niet 

heel waarschijnlijk is en mijn 911 over 

het algemeen heel origineel was, ga 

ik ervan uit dat deze onderdelen echt 

dezelfde zijn die destijds in de fabriek 

op mijn auto zijn geschroefd. 

Mijn 911 rolde op 6 oktober 1970 van de 

band in Zuffenhausen. Ervan uitgaande 

dat Porsche de benodigde onderdelen 

niet lang voor de daadwerkelijke 

productie van Bosch toegeleverd kreeg, 

zouden er op mijn auto onderdelen 

moeten zitten met datumcodes voor 

september en oktober 1970. Dus 

respectievelijk 029 en 030. Ik heb de 

HKZ, bobine en startmotor nagekeken 

en tot mijn verbazing hadden deze 

allemaal de juiste codes voor deze 

maanden. De HKZ is 030, de bobine 

is 029 en de startmotor is 029. Dus de 

kans is zeer groot en erg aannemelijk 

dat deze onderdelen nog de originele 

zijn en dus allemaal 45 jaar oud zijn. 

Dat bewijst maar weer eens dat het 

vroeger ging om het fabriceren van 

onderdelen met de best haalbare 

kwaliteit. Dat is tegenwoordig wel 

anders nu onderdelen worden gemaakt 

om een beperkte levensduur mee te 

kunnen gaan. Ik denk niet dat er over 

45 jaar nog een 991 rondrijd met de 

originele bobines en startmotor. 

Of denkt u van wel? 

Hessel Roukema

riginaliteit….. 

Sommigen vinden dit erg 

belangrijk bij hun klassieke Porsche, 

anderen vinden juist dat je Porsches 

moet aanpassen en verbeteren zoals 

velen, waaronder Porsche zelf, dat ook 

door de jaren heen gedaan hebben. 

Welke mening je ook bent toegedaan, 

ik denk dat we allemaal in de basis 

het liefst onze 911 of 912 zo origineel 

mogelijk zien. 

Maar wat is origineel? Is dat als de 

auto exact zo is als deze uit de fabriek 

kwam? Of is dit als hij “Matching 

Numbers” heeft? Voor mij persoonlijk 

gaat het erom dat de zaken die je 

eenvoudig weer kan terug brengen naar 

origineel best anders mogen zijn, zoals 

andere velgen of andere stoelen. Wel 

wat er toentertijd ook op de optielijst 

stond, maar mijn 911-je mag voor mij 

wat minder spartaans zijn dan dat hij 

vanuit Zuffenhausen op transport ging 

naar Italië. 

Maar je kunt ook anders kijken naar 

originaliteit. Hoeveel is er in de jaren 

dat de auto op de weg is aan de auto 

vervangen? De normale slijtdelen zoals 

remmen, snaren, etc, dat zal echt 

wel vervangen zijn, maar hoe zit het 

met de andere onderdelen? Er is een 

12 HOE ORGINEEL IS JE PORSCHE NOG?
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