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Het ultieme clubhuis.

Porsche Centrum Amsterdam Sijsjesbergweg 50, 1105 AL Amsterdam. Telefoon 020 4 911 911.
Porsche Centrum Eindhoven De Scheper 305, 5688 HP Oirschot. Telefoon 088 8 911 911.
Porsche Centrum Gelderland Ressenerbroek 2, 6666 MR Heteren. Telefoon 026 356 0 911.
Porsche Centrum Groningen Bornholmstraat 25, 9723 AW Groningen. Telefoon 050 8 537 911.
Porsche Centrum Leusden Zuiderinslag 8, 3833 BP Leusden. Telefoon 033 4 949 911.
Porsche Centrum Maastricht Afrikalaan 41, 6199 AH Maastricht-Airport. Telefoon 043 8 000 911.
Porsche Centrum Rotterdam Landaulettestraat 9, 3063 NR Rotterdam. Telefoon 088 911 9 911.
Porsche Centrum Twente Vonderweg 33, 7468 DC Enter. Telefoon 054 7 384 911.

14-1704 Porsche adv - Het ultieme clubhuis - Club 911 -912 - 210 x 297 mm.indd 1

10-12-14 17:45

VAN DE VOORZITTER

KLASSIEKE PORSCHE 911 & 912 CLUB NEDERLAND

VAN DE

VOORZITTER
Vandaag las ik dat er een nieuwe
Panamera komt. Op zichzelf geen
nieuws natuurlijk, maar dat
Porsche overweegt er ook meteen
een cabriolet, coupé en shooting
brake van te maken, verbaasde
mij toch enigszins. Onder de hoede
van moederconcern VW groeit het
aantal modellen en modelvarianten
binnen Porsche almaar door. Iets
wat ik persoonlijk jammer vind,
want Porsche was toch altijd de
maker van sportwagens pur sang.
Auto’s die je in het weekend het
circuit mee op nam en daarna weer
met de kinderen achterin naar huis.
Een echt liefhebbersmerk.
Nu is Porsche (ook) een volumemerk
geworden met voor elk wat wils. Ik kan
alleen maar hopen dat de aandacht
voor “classic” en heritage binnen het
concern ook blijft groeien en we met onze
klassiekers kunnen blijven laten zien waar
Porsche ooit voor stond.
Ook blijf ik mij verbazen over de prijsontwikkeling van onze auto’s. Ik volg al
langer veilingen en diverse fora en er
lijkt geen einde te komen aan de prijsstijgingen van het F-model 911/912. En
niet alleen de bijzondere, gelimiteerde
versies zoals de Carrera RS of de hele
vroege 911-jes, maar ook de “gewone”
T’s worden onbetaalbaar. Het is geen uitzondering meer dat goede originele 2.4T’s
verkocht worden voor bedragen rond de
$100.000 - $120.000. Na wat surfen op het
internet zag ik een 1964 911 te koop staan
bij een Porsche Centrum in Nederland
voor € 675.000…! Natuurlijk leuk dat
ons type auto’s zo worden gewaardeerd,
maar voor de meeste van ons betekent

dit alleen maar meer zorgen en hogere
verzekeringspremies.

Liever preventief aanpakken dan stranden
onderweg leek me.

Over mijn eigen 911 op dit moment niet
heel veel nieuws. Deze winter geen grote
projecten, maar meer aandacht voor kleine
zaken en preventief onderhoud. Naast het
vervangen van een wiellager achter, heb
ik onlangs de HKZ module (Hochspannungs Kondensator Zundsteuergeräte, de
ontstekingsmodule gebruikt in de modeljaren ’69-’73) na laten kijken. We hebben
als club een gebruikte HKZ gekocht voor
de Club Roulatie Box en aangezien we ook
deze HKZ weer als nieuw wilden hebben,
zijn beide exemplaren opgestuurd naar een
specialist. Ik kreeg al snel het bericht dat
de “Club HKZ” defect was en dat mijn HKZ
ook niet helemaal meer fris was. Mijn auto
reed gewoon, nooit echt gemerkt dat er
wat mis was, maar toch bleken er bepaalde
onderdelen defect te zijn. Als ik er mee was
blijven rijden, was ik dit seizoen wellicht de
eerste kandidaat geweest die een beroep
had moeten doen op de Club Roulatie Box.
Oorzaak van de geconstateerde defecten
kan ouderdom zijn maar ook het starten
met startkabels. Daar kan de ontstekingmodule niet tegen, omdat er ineens een te
groot voltage in het systeem komt. Uiteindelijk heb ik opdracht gegeven om de
gehele printplaat met actieve onderdelen te
vervangen en inmiddels is de geheel gereviseerde module terug in de 911 geplaatst.

Zowel het bestuur als de commissies zijn
druk met verschillende projecten. Onder
andere het nieuwe initiatief van onze
technische commissie: het Eerste Hulp bij
Pech pakket en de al eerder genoemde
Club Roulatie Box. Een mooi initiatief wat
zeer goed door onze leden wordt ontvangen. Verder is de inschrijftermijn voor
de Disklok clubaanbieding beëindigd en
hebben we boven verwachting 37 aanmeldingen gehad! Op dit moment zijn we druk
met het voorbereiden van de Algemene
Ledenvergadering, die dit jaar zal plaatsvinden in het nieuwe Nationaal Militair
Museum op het voormalige terrein van
vliegbasis Soesterberg. Kortom, voldoende
werk aan de winkel binnen de club.
Inmiddels is de maand maart alweer aangebroken en kunnen we vooruit kijken naar
het nieuwe rijseizoen. De uitnodiging voor
de Paasrit, traditioneel de eerste rit van het
jaar, is al rondgestuurd. Al met al voldoende om naar uit te kijken lijkt me zo.
Ik hoop u snel weer te zien, tijdens de algemene ledenvergadering of op een toekomstig evenement.
Hessel Roukema
Voorzitter
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het astronomische begin van de lente laat nog ruim een week op zich wachten maar deze zonnige 12e maart brengt
de nodige voorjaarskriebels boven. Kennelijk niet alleen in mij, want in de tuin vliegen de vogels ﬂuitend af en
aan en staan de struiken en bomen vol in de knop en in de garage ontwaakt de 911 uit de winterslaap. heb zojuist
de laatste hand gelegd aan de voorbereidingen van dit clubmagazine en rond deze klus traditiegetrouw af met
‘t stukje Van de redacteur. Opnieuw is het gelukt een goed gevulde uitgave samen te stellen, met enkele interessante
artikelen – waarover verderop meer – en mooi fotomateriaal.
Om op dat laatste maar gelijk even in te
haken: helaas ontvang ik van clubleden
nog (te) vaak onbruikbaar beeldmateriaal.
Dat is jammer, want hoewel de beelden op
zichzelf goed zijn, is de kwaliteit en vooral de
bestandgrootte in die gevallen (ver) onder de
maat. Veel foto’s worden tegenwoordig met
smartphones genomen, Hiermee zijn goede
resultaten te bereiken, mits het toestel
correct wordt ingesteld: fotobestanden van
tenminste 1 Megabyte (Mb) en bij verzenden
de bestanden niet “uitkleden” of comprimeren. Fotobestanden van 100 kB of soms nog
minder zijn voor het clubmagazine gewoonweg onbruikbaar. Zonde van uw tijd en
moeite! Foto’s verder niet “ingeplakt” in een
tekstbestand of e-mailtekst versturen, maar
als losse .JPG of .TIF bestanden. Veel en/of
grote bestanden bij voorkeur via WeTransfer.
Dank!
Goed, nu even over de eigen garage. Gistermiddag kwamen de vijf klokken / tellers
terug van een grondige opknapbeurt. Ze zijn
weer perfect en ik ga ze vanavond monteren. Eerder wist ik via ‘t internet de hand te
leggen op een origineel montagefrontje voor
de “time period” Blaupunkt Paris Stereo CR
die ik hier al ’n tijdje op de plank had liggen.
Frontje en radio zijn intussen gemonteerd
maar (nog) niet aangesloten. Daarvoor is een
antenne op een van de voorspatborden nodig
en ik ben nog in dubio of die er gaat komen
of niet. Komend weekend staat hoe dan ook
de eerste rit voor dit seizoen op stapel. Ik
heb er veel zin in. Van de laatste ontwikkelingen rond de zoektocht naar ‘n inmiddels
steeds zeldzamer wordende 912E breng ik u
graag een volgende keer op de hoogte.
Dan over deze uitgave van uw lijfblad. In
navolging van onze voorzitter afgelopen na-

jaar, heeft clublid Jan Blijenberg een uitgebreid en lezenswaardig artikel geschreven
over de geschiedenis van zijn 2.2 liter 911S.
Deze auto werd destijds op precies dezelfde
dag (!) afgeleverd als Hessels auto, ook in
Italië. Jan’s beschrijving is zo grondig en
uitgebreid, dat hij in één moeite door is toegevoegd aan de “eregalerij” van clubleden
die acteerden in de vaste rubriek “Clublid
stelt zich voor”. Na een korte maar zeer
gemiste afwezigheid heeft Hakse Straatsma
de draad van zijn technische artikelserie
weer opgepakt. Dit keer met een kraakheldere beschrijving van het bijzondere smeersysteem van met name de luchtgekoelde
911 motoren. Na lezing begrijpt u onmiddellijk de grote betekenis van dit systeem
voor de uitmuntende wegligging (!) van onze
auto’s… Bernie Westhoff verwerkte in z’n
vaste rubriek “Van de EC” zijn belevenissen
tijdens de in februari gehouden kaartlescursus bij Joep Wanders. Als we Bernie mogen
geloven, slepen hij en zijn medecursisten
binnenkort de nodige prijzen binnen tijdens
(inter)nationale rally’s. We houden ’t nauwlettend voor u in de gaten.
Naast het voorgaande en de vaste rubrieken zijn er tot slot (foto)verslagen van de
nieuwjaarsreceptie, de als altijd gezellige
SWAP meeting met de Porsche 356 club
en de uiterst leerzame technische dag
bij plaatwerk- en restauratiekunstenaars
Theo en Michael Siemerink. Wát een vakmanschap!
Rest mij u veel leesplezier en een goede
start van dit Porsche seizoen toe te wensen!

Marc Bezem
redacteur
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VAN DE

EVENEMENTENCOMMISSIE
Het jaar is feitelijk nog maar net
begonnen en we kunnen nu al weer
terugblikken op drie geslaagde
clubevenementen. Een mooie aftrap
voor hetgeen ons dit seizoen allemaal nog te wachten staat. Na de
goedbezochte nieuwjaarsreceptie
in Rotterdam en de SWAP meeting
in Poeldijk volgde 21 februari jl. een
cursus kaartlezen voor beginners
door Joep Wanders.
Cursus kaartlezen
Al redelijk vroeg (althans voor de zaterdag)
waren we op weg naar de Witte Holevoet
in Scherpenzeel, waar zo’n 20 deelnemers
zich verzamelden voor een dagje ‘hersengymnastiek’. Wat direct opviel waren een
aantal nieuwe gezichten, hetgeen bevestigt
dat we met zo’n cursus kaartlezen ook weer
invulling geven aan wensen van leden die we
anders niet zo vaak zien.
Nadat Joep op een gepassioneerde en vermakelijke manier zijn levensloop had uiteengezet, van het kaartleesrijden, het uitzetten
van rally’s tot het geven van cursussen, werd
ons duidelijk gemaakt wat de belangrijkste
ingrediënten voor succes zijn. Dat zijn een

goede samenwerking, taakverdeling en onderling begrip tussen navigator en bestuurder. Aan de hand van enkele praktijkgevallen
werd uiteengezet wat de consequenties zijn
als een van deze ingrediënten ontbreekt. Onder meer een navigator die de samenwerking
halverwege de rit abrupt opzegde en met de
bus linea recta naar huis vertrok! We waren
(lichtelijk) gewaarschuwd en er kwamen
spontaan tekens van herkenning uit de zaal.
De stemming zat er gelijk goed in, we waren
er helemaal klaar voor!
Joep begon vervolgens met de uitleg van een
viertal kaartlees systemen, achtereenvolgens
de zgn. BARIL, grensbenadering, pijlen en
punten. Allen met hun eigen regeltjes en
valkuilen, die ons aan de hand van vier kaartroutes werden voorgelegd. Een uurtje later
liepen de werkgeheugens van de deelnemers
behoorlijk vol … de pijlen en punten even in
de hoek … tijd voor een pauze.
Na een heerlijke lunch werd de cursus
vervolgd met een ‘droogrit’. Op een kleurrijke A3 moesten we de theorie van de vier
geleerde kaartlees systemen in de praktijk
brengen. Tja, het duurde even, maar nadat
de samenwerking bij de meesten op het
gewenste peil was, begonnen links en rechts
toch wel de meeste kwartjes te vallen. De
kunst is om, voordat men überhaupt met
rijden begint, samen het reglement en het
eerste gedeelte van route goed in kaart te
brengen. Pas dan starten waarna de rest van

de invulling voor de navigator is. Na een klein
uurtje was de tijd om en werden de resultaten besproken. Resultaat: behoudens de 3
toch al wat ervaren equipes die meededen,
was het voor de rest verrassend leerzaam!
Juist het wedstrijdgevoel met een “beloning”
in het vooruitzicht zorgde ervoor dat iedereen
veel plezier aan deze cursus heeft beleefd.
Met veel dank aan Joep Wanders!
Kaartleesrit
De EC is zich in samenspraak met het clubbestuur nog aan het beraden of we zoals we
van plan waren aanhaken bij één van de vele
ritten die er in den lande worden georganiseerd, of dat we zelf invulling gaan geven aan
een kaartleesrit. Hierin nemen we de nieuwe
inzichten vanuit de cursus van Joep mee,
zoals de benodigde kennis van de kaartlees
systemen, de benodigde hulpmiddelen en
eventuele uitsluitingen qua verzekeringen
voor dit soort ritten. Er zijn verzekeringen
die het rijden van kaartlees ritten en rally’s
uitsluiten in de dekking. Dit is weliswaar de
verantwoordelijkheid van een ieder zelf, maar
als club moeten we hiermee wel rekening
houden. Op 19 april as. kunt u in elk geval
uw kaartlees kennis inzetten tijdens de door
PON georganiseerde Nationale Club Rally.
Tot slot
Op het moment dat u dit leest zijn de
technische dag bij Theo Siemerink, onze
(belangrijke) jaarvergadering en wellicht ook
de Paasrit alweer verleden tijd. Inmiddels zijn
alle meerdaagse evenementen aangekondigd en hebben we met de overige geplande
evenementen nog voldoende om vooruit te
kijken. Het weer ziet er ook weer steeds
zonniger uit en de auto’s zullen rond deze tijd
zo’n beetje uit de winterslaap worden gewekt,
voor zover van toepassing uiteraard.
Dan nog even dit. Zeker voor wie er nog nooit
is geweest; de Techno Classica in Essen is
als extern evenement een absolute aanrader.
Met zo’n 1.250 exposanten uit 30 landen is dit
dé oldtimerbeurs die je eigenlijk niet
mag missen!
Namens de EC,
Bernie Westhoff
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COlOfON

CluB EVENEMENTEN

VOORZITTER / WEBMAsTER
Hessel Roukema

Jaarvergadering

zondag 29 maart

Tel: 036 - 537 17 43

Paasrit

maandag 6 april

webmaster@klassieke911912.nl

Kaartleesrit

ntb.

Technische Clubmeeting Thema 1

zaterdag 16 mei

Technische Clubmeeting Thema 2

zaterdag 6 juni

Slipcursus/Rijvaardigheidsdag SEC

zaterdag 20 juni

Classic Days Schloss Dyck

1 en 2 augustus

Wings & Wheels

zaterdag 22 augustus

Technische Clubmeeting Thema 3

zaterdag 5 september

Goodwood Revival

11 t/m 14 september

sECRETARIs / CORREsPONDENTIE
jan en gerda Blok

Cars & Coffee

ntb.

Postbus 476, 2740 AL Waddinxveen

herfstrit

zondag 4 oktober

secretariaat@klassieke911912.nl

Technische dag

november

voorzitter@klassieke911912.nl

PENNINgMEEsTER
Marco leijten
Tel: 0180 - 62 33 44
penningmeester@klassieke911912.nl

TECHNIsCH ADVIsEuR
Albert Vos
Tel: 046 - 474 10 63
tc@klassieke911912.nl

Tel: 0182 - 78 65 38

REDACTIE
Marc Bezem
Hooglandseweg 20, 3864 PV Holkerveen

ExTERNE EVENEMENTEN

Tel: 033 - 257 24 00
redactie@klassieke911912.nl

Techno Classica

15 t/m 19 april

Nationale Clubrally (PON)

19 april

Porsche Treffen Dinslaken

vrijdag 1 mei

PuuR Porsche (voorheen scenelive) treffen zondag 17 mei
Slalom (door NPC)

7 juni

Rijvaardigheidsdag circuit

EVENEMENTENCOMMIssIE
Bernie Westhoff
Tel: 0543 - 52 02 71
ec@klassieke911912.nl

ONTWERP
schaap Ontwerpers
Hooghiemstraplein 62, 3514 AX Utrecht
Tel: 030 - 276 91 67, www.schaapontwerpers.nl

Jules Tacheny (NPC)

zondag 5 juli

Oldtimer Grand Prix

7 t/m 9 augustus

DRuK

Gmund (Theo Siemerink)

13 t/m 18 augustus

Tel: 0182 - 61 11 76

historic Grand Prix

28 t/m 30 augustus

Porsche Collectors Day (PON)

11 oktober

joop Zalm
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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Porsche 911 van jan bleijenberg

Het levensverhaal van de

Porsche 911 van
Jan Bleijenberg

“Het Porsche virus sloeg daarna snel
toe, waarop ik besloot dat er een 911
moest komen en wel een 911S coupé van
voor 1973.”

APRIL 2015
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Porsche 911 van jan bleijenberg

Nadat ik het verhaal had gelezen van onze
voorzitter Hessel Roukema over zijn speurtocht naar de historie van zijn Porsche heb
ik hem een mailtje gestuurd omdat onze
Porsches toevallig allebei op dezelfde dag
zijn afgeleverd, namelijk 26 juni 1971! Daarop
heeft Hessel mij gevraagd de historie van
mijn auto op papier te zetten voor in het clubmagazine. Nou, bij deze dan.

Even voorstellen
Eerst zal ik mezelf even kort voorstellen. Mijn naam is
Jan Blijenberg, 47 jaar, werkzaam als divisiedirecteur
Beurzen en Evenementen bij Libéma, getrouwd met
Susan en vader van dochter Marieke (8) en zoon Jack
(3). Sinds jaar en dag heb ik als hobby de restauratie van
klassieke Opel Kadett coupé GT/E’s. Nog steeds heb ik
een 2.0 GT/E in de garage staan waar ik zo af en toe mee
rijd. Een heerlijke auto. Daarnaast hebben we een Volkswagen T2 camper waar we met het gezin regelmatig
mee op pad gaan. Verder sta ik regelmatig op de planken
met mijn coverbandje, waarvan de zanger trouwens een
Porsche 911 Turbo heeft.

Ontstaan Porsche virus
In tegenstelling tot anderen was een Porsche 911 bezitten voor mij geen jongensdroom. Dat kwam pas nadat ik
als directeur van het Autotron in 2002 de Tulpenrally reed
in een Mercedes Gullwing 300 SL, destijds behorende tot
de Autotron-collectie. Tijdens deze rally werd ik regelmatig ingehaald door diverse vroege 911’s, waardoor ik
aan het einde van iedere rally dag deze Porsches stond
te bewonderen terwijl iedereen juist om de Mercedes
Flügeltur stond. Het Porsche virus sloeg daarna snel toe,
waarop ik besloot dat er een 911 moest komen en wel
een 911S coupé van voor 1973. Na een behoorlijk aantal
auto’s gezien te hebben, kwam ik weer bij de eerste uit
die ik had gezien en kocht ik in september 2002 mijn
eerste Porsche, een vroege 2.2S van november 1969,
geïmporteerd uit Italië in de kleur Hell Elfenbein. De auto
had wat achterstallig onderhoud maar was in de basis
goed. In de loop der jaren heb ik de auto weer in goede
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Porsche 911 van jan bleijenberg

staat gemaakt. Van deze auto heb ik veel plezier gehad
maar ik ben er ook bijna mee verongelukt. De auto reed
namelijk een dag voor onze trouwdag in Limburg van een
heuvel af en in een poging om de auto tegen te houden
was ik bijna bekneld geraakt tussen de Porsche en een
dikke treurwilg…Weg trouwauto, want de Porsche had
een behoorlijke deuk in het linker achterscherm opgelopen. Toen maar in de lease BMW naar het stadhuis…

964 RS
De 2.2S heb ik in 2011 verkocht waarna ik een 964 RS heb
aangeschaft. De 2.2S was een echte rijdersauto en ik wilde
gewoon een collectoritem die af was. Ik had de keuze tussen
een body off gerestaureerde oranje 2.2S en een maritiem
blauwe 964RS. Uiteindelijk heb ik gekozen voor originaliteit
ipv. een gerestaureerd exemplaar. Zodoende viel de keuze op
de RS. Een prachtige auto van ‘n eerste Zweedse eigenaar
met 38.000 kilometer nog helemaal origineel. Al vrij snel
kwam ik erachter dat zo’n RS voor mij toch te modern is.
Hoewel het fantastisch reed, zat er toch te weinig ziel in. Ik
kon verder ook weinig aan deze auto doen. Ik kreeg heimwee
naar mijn 2.2S en besloot weer op zoek te gaan naar een goed
exemplaar. Wederom moest het een 2.2S worden vanwege

“Een prachtige auto van ‘n
eerste Zweedse eigenaar
met 38.000 kilometer nog
helemaal origineel.”

APRIL 2015
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Porsche 911 van jan bleijenberg

“Het betrof een
pastelblauwe 2.2S van
1971 met 64.700 originele
kilometers, “matching
numbers”, in de eerste lak
en van de eerste eigenaar,
een Italiaanse piloot.”

het prachtige geluid van de hoog opgevoerde boxer en de
chromen elementen, maar liefst wel eentje die nog niet uit
elkaar was geweest.

Weer te koop!
Toen kwam de auto in beeld waar dit verhaal over gaat.
Tijdens mijn zoektocht zag ik op zaterdagavond 5 december
2011 (sommige momenten vergeet je niet) op internet een
advertentie van Janzen Klassik in Duitsland. Het betrof een
pastelblauwe 2.2S van 1971 met 64.700 originele kilometers,
“matching numbers”, in de eerste lak en van de eerste eigenaar, een Italiaanse piloot. Ik had deze verkoper al een tijdje
in de gaten omdat hij hele mooie klassieke Porsches te koop
heeft. De 911S had ik al eerder daar gezien maar stond toen
nog onder verkochte auto’s. Nu was de auto echter weer te
koop! Ik kon mijn ogen niet geloven en heb ‘s maandags direct
een afspraak gemaakt om de auto te komen bekijken. De auto
was weer te koop omdat de koper alsnog afhaakte vanwege
de aanschaf van een Porsche Carrera GT, ook niet niks. Na
inspectie bleek de auto nog helemaal origineel te zijn. Zelfs
de sticker van de dealer Nino Martelli uit Bologna zat nog op
de zijruit. Na controle met de lakmeter bleek de claim “eerste
lak” volledig correct!
Na een korte onderhandeling heb ik de auto direct aangeschaft en dat terwijl ik mijn 964 RS nog niet eens verkocht
had. Gelukkig wist de koper niet dat ik het geld nodig had voor

mijn nieuwe aanwinst, anders was mijn onderhandelingspositie niet gunstig geweest. Snel de papieren rond gemaakt en
de betaling verricht, want ik wilde er zeker van zijn dat deze
auto bij mij in de garage zou belanden. Het weer zat in die
periode niet mee waardoor ik de auto pas op 20 januari 2012
kon ophalen. De originele papieren en boekjes van de eerste
eigenaar zaten erbij. De Porsche was gelukkig nog niet op
kenteken gezet, waardoor ik nu de tweede geregistreerde
eigenaar ben.

Contact in Italië
Ik was natuurlijk erg nieuwsgierig geworden naar de historie
van de auto en de eerste eigenaar. Na wat gegoogled te
hebben op de naam die op de papieren stond, kwam ik achter
een emailadres dat van de eerste eigenaar moest zijn. Daarna
heb ik een Italiaanse vriend van mijn broer gevraagd om
contact te leggen. Mijn Italiaans is niet zo goed, vandaar. Om
niet teveel druk uit te oefenen heb ik maar af en toe gevraagd
hoe het ermee stond. Uiteindelijk kreeg ik na maanden het
verlossende bericht. Meneer Ridarelli had gereageerd en
sprak zelfs prima Engels! Wat bleek, de zoon van de eerste
eigenaar reageerde want zijn vader was in 2005 overleden. Ik
heb hem toen enkele foto’s gestuurd, waaruit bleek dat het
inderdaad de auto van zijn vader was. Het eerste wat hij wilde
weten was of ik een handelaar was of een liefhebber. Na hem
te hebben overtuigd dat ik absoluut geen handelaar was, was
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hij bereid om de historie van de auto met mij
te delen. Hij kon bevestigen dat de auto nog
helemaal origineel was in de eerste lak met
de huidige kilometerstand. Ook mailde hij
mij direct enkele onderhoudsfacturen en een
Italiaans geboortecertificaat van de Porsche.
Kijk, dan kom je verder. Verder vertelde hij
mij dat hij de auto na het overlijden van zijn
vader nog 5 jaar in de garage had laten staan
voordat hij de auto naar de dealer in Perugia
liet brengen om hem te laten servicen. Toen
de Porsche in de werkplaats stond, heeft hij
besloten om de auto aan de dealer te verkopen, omdat hij bang was dat de auto gestolen zou worden of schade zou oplopen in het
drukke Italiaanse verkeer. Daarna belandde
de Porsche in 2011 bij Janzen Klassik waar
ik hem dus heb kunnen kopen.

Ferrari Dino
Vader Ridalelli was een liefhebber van alles
wat snel ging, vertelde zijn zoon. Hij leefde
zijn leven op topsnelheid. Eind jaren ’60
was hij piloot bij de Italiaanse luchtmacht
en had hij diverse snelle auto’s en motoren,
waaronder een Porsche 911T. Na een tijdje
wilde hij een nog snellere auto dan de 911T
en wilde hij een Ferrari Dino kopen. Toen
bleek dat de auto na maanden maar niet
geleverd werd, is hij op een dag letterlijk de
straat over gestoken en heeft hij bij dealer
Nino Martelli in Bologna meteen de snelste
Porsche gekocht die direct leverbaar was.
Dat was dus mijn Porsche. Inmiddels was
er ook gezinsuitbreiding op komst, reden
temeer om niet langer te wachten op de
tweezits Ferrari Dino. Gelukkig maar. De
Porsche werd afgeleverd op 26 juni 1971,
precies op dezelfde dag als Hessels auto.
Vanwege de hoge verzekeringspremie
werd de auto direct op naam gezet van oma
Ridarelli!

Koplampen gestolen
De auto is tot 2005 sporadisch gebruikt met
mooi weer en er werd voornamelijk gereden
tussen de plaatsen Perugia en Rome,
alwaar de eigenaar twee woonhuizen had.
De Porsche is altijd keurig bijgehouden en
heeft de meeste tijd doorgebracht in een
verduisterde droge garage. Toen de Porsche
in 1978 eens geparkeerd stond in Rome,
werden beide koplampen gestolen. Daarop
verving vader Ridarelli deze prompt door
nieuwe H1’s en werden tegelijkertijd een
alarm en een startonderbreker ingebouwd.
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Brief
De zoon vertelde mij dat hij nog diverse
kleine onderdelen en gereedschap in
de garage had liggen wat van mijn auto
moest zijn en of ik hier interesse in had.
Uiteraard! Hij stuurde mij foto’s van de
onderdelen, gereedschap en van een paar
rare brede hoofdsteunen waarvan hij zei
dat ze bij de Porsche hoorden. Het gereedschap bleek bij het boordgereedschap te
horen, maar de hoofdsteunen herkende ik
niet als zijnde van Porsche waarna ik er
geen acht meer op sloeg. De zoon besloot
vervolgens om een officiële brief op te
stellen waarin hij de hele historie van de
Porsche op papier zou zetten. Na een tijdje
ontving ik een mooie ondertekende brief,
welke ik samen met de onderdelen en

“Vader Ridalelli was een
liefhebber van alles wat
snel ging, vertelde zijn
zoon. Hij leefde zijn leven
op topsnelheid.”
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gereedschap kreeg toegestuurd. Zodoende blijft de historie geborgd en heb ik het
boordgereedschap weer compleet! Er is
mij verzocht om de brief voor altijd bij de
Porsche te houden. Maar natuurlijk!

Mysterie van de
hoofdsteunen
Op een avond zat ik te surfen op het Early
911S registry forum en volgde ik een discussie over de homologatie van de Porsche
911S. Er werd verteld dat Porsche in 1970
en 1971 trachtte de 911 te homologeren
voor de groep 2 toerwagenklasse en dat
om die reden alle Porsche 911S modellen
standaard Recaro sportstoelen kregen. Ook
werden de achterzitjes verlengd met een
soort steunen die ervoor zorgden dat de
afmetingen van deze zitjes voldeden aan de
maten voor homologatie van achterbanken
van toerwagens. Er stond een afbeelding
van dergelijke steunen bij uit het boek van
Karl Ludwigsen “Excellence was Expected”. Pas toen toen viel bij mij het kwartje.
Ik herkende ze direct van de foto die zoon
Ridarelli me had toegestuurd. Dat waren de
homologatiesteunen die ik niet had kunnen
thuisbrengen! Ik heb direct een mail gestuurd naar de zoon en hem verteld waar
deze steunen voor dienden. Zie je wel, zei
hij. Ik wist wel dat ze bij jouw auto hoorden.
Ook deze werden keurig direct toegestuurd.
Snel schoon gemaakt en gemonteerd. Onvoorstelbaar dat deze steunen na ruim 40
jaar weer bij de auto zijn.

Porsche Fest
Inmiddels had de zoon het plan opgevat om
samen met zijn moeder en vriendin naar
Nederland af te reizen om de Porsche te
komen bewonderen op de eerste editie van
Porsche Fest in 2013. Ik was medeorganisator van dit evenement. Ik heb de familie
hartelijk welkom geheten en ze meegenomen naar de stand van de Klassieke 911 &
912 Club alwaar de auto op een draaiplateau stond mooi te wezen. Bij het zien van
de auto werd het mevrouw Ridarelli even
teveel. Met tranen in haar ogen vertelde
zij dat deze auto de favoriet was geweest
van haar man en dat zij met het gezin hier
fijne momenten in hadden beleefd. De zoon
vertelde mij dat hij als kleine jongen vaak
achterin de Porsche had gezeten. Hoezo is
de 911 geen gezinsauto? Ik had inmiddels
een 2.2 sticker op de achterruit geplakt en
een weltmeistersticker rechts onderin op

de voorruit maar zowel de moeder als de
zoon houden vol dat deze stickers er nooit
op hebben gezeten. Op de vraag hoe het
kan dat de eerste lak nog zo netjes is, antwoordde de zoon dat hij de auto regelmatig
van zijn vader moest wassen en in de wax
moest zetten… Zelf heeft hij er overigens
nooit mee gereden!

Little Tony
De zoon vertelde mij nog een leuke anekdote. Ergens halverwege de jaren ’70 reden hij
en zijn vader op de snelweg in de buurt van
Rome en kwam er nota bene ‘n Ferrari Dino
naast hen rijden met daarin de destijds
bekende Italiaanse zanger Little Tony. Er
werd over en weer wat uitgedaagd waarna
de snelheden regelmatig opliepen tot dik
boven de 200 kilometer per uur. Uiteindelijk
gaf de Ferrari zich gewonnen en was de
Porsche de winnaar van deze onofficiële
wedstrijd.

Medewerking
Hoewel het voor het rijden niet uitmaakt, is
het toch leuk als je weet waar je auto vandaan komt, wie hem heeft gehad en wat er
mee is gebeurd. Het geeft een gevoel dat de
auto compleet is. Alles staat of valt met de
medewerking die je krijgt bij je speurtocht.
Gelukkig had ik te maken met een uiterst
behulpzame zoon die enthousiast was om
de historie te delen en ontbrekende zaken
toe te sturen. Nog steeds hebben we zo af
en toe contact en geef ik soms een update
over wat ik met de auto heb gedaan. Daarnaast is er in mijn geval maar één eigenaar
die ik moest vinden en dat maakt het ook
weer wat makkelijker.
Misschien raken andere leden enthousiast
na het lezen van mijn verhaal en komen er
meer verhalen over de zoektocht naar de
historie van auto’s in ons magazine. Het zou
een mooie vaste rubriek kunnen worden.
Jan Blijenberg
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“Ergens halverwege de
jaren ’70 reden hij en zijn
vader op de snelweg in de
buurt van Rome en kwam
er nota bene ‘n Ferrari
Dino naast hen rijden
met daarin de destijds
bekende Italiaanse zanger
Little Tony. Er werd over
en weer wat uitgedaagd
waarna de snelheden
regelmatig opliepen tot
dik boven de 200 kilometer
per uur.”
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Ferdinand Piëch en zijn oom Ferry Porsche ,
1963 © Porsche AG

hakse straatsma

hET SMEERSySTEEM
van de Porsche 911
ferdinand Piëch, de kleinzoon en naamgenoot van de (oude) ferdinand Porsche, heeft nadat hij
in april 1963 als net afgestudeerd ingenieur zijn carrière bij Porsche begint, grote invloed gehad
op de uiteindelijke constructie van de zescilinder motor van de 911. Voorbeelden hiervan zijn
onder meer de lagering van de krukas, de nokkenas lay-out en het ook smeersysteem.

Als Piëch bij Porsche op de afdeling “Rennmotorenversuch” begint, wordt hier, parallel aan de ontwikkeling van
de seriemotor, gewerkt aan een raceversie hiervan die
in eerste instantie bedoeld is voor de nieuwe 904. De 100
stuks chassis van de 904’s die nodig zijn voor de homologatie voor 1964 zijn echter eerder klaar dan de nieuwe
zescilindermotoren en dus wordt de “oude” viercilinder
Führmann motor aangepast voor een nieuwe taak in de
904. De ontwikkeling van de racemotor gaan echter door
met als resultaat 180 pk uit de 2-liter zescilinder. Constructiedetails van deze motor komen terug in de seriemotor als Piëch ook met deze ontwikkeling wordt belast.

ONTWIKKElING
In de gehele ontwikkelingsgeschiedenis van de zescilinder motor kunnen een aantal fases worden onderscheiden. De eerste motor in de ontwikkeling is de motor
met het typenummer 745; een motor met “ouderwetse”
stoterstangen en een standaard smeersysteem met olie
in het carter. Nadat deze motor is afgekeurd, wordt een
nieuwe motor ontworpen (type 821) met dezelfde hoofdafmetingen als de vorige maar nu met een bovenliggende nokkenas voor ieder cilinderrij maar nog steeds met
een oliecarter onder de motor. Uit deze motor ontstaat
in de loop van 1963 het motortype 901/1. Een belangrijk
verschil met de 821 motor is de toepassing van drysump smering. Ferdinand Piëch is de pleitbezorger van
dit smeersysteem voor de seriemotor. De belangrijkste
reden voor het toepassen van deze duurdere oplossing is
het feit dat met dit smeersysteem onder alle omstandigheden een goede smering wordt gegarandeerd. Bovendien ontstaat er een plattere motor die daardoor lager
in de auto kan worden gemonteerd. Dit resulteert in een

lager zwaartepunt en een betere wegligging. Ook komt
dit goed van pas bij de vormgeving van achterzijde van
de 911, die Buzzi Porsche voor het oog heeft.

DRy SuMP
Net als tegenwoordig, hebben de automotoren in het
begin van de jaren 60 van de vorige eeuw een smeersysteem met onderaan het motorblok een carter voor de
opslag van de smeerolie. Alleen racemotoren en (dure)
sportauto’s werden en worden voorzien van een smeersysteem met een dry-sump. Bij een dry-sump (letterlijk:
“droog carter”) smering wordt de motorolie niet in het
carter onder de motor opgeslagen maar in een aparte
olietank. Bij dit systeem heeft de motor twee oliepompen: een (zuig)pomp pompt de olie uit het carter naar
de olietank en een (pers of druk)pomp pompt de olie
uit de tank naar de te smeren motoronderdelen. Om te
verhinderen dat zich onderin de motor olie ophoopt, is de
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capaciteit van de zuigpomp groter dat die van de perspomp. Naast het nadeel van een duurdere en complexere
constructie zijn er een aantal duidelijke voordelen:
• Door het ontbreken van een diep carter onder de motor
is de bouwhoogte van de motor minder groot, zodat
deze lager in de auto kan worden opgehangen, met als
gevolg het eerder aangehaalde lagere zwaartepunt en
daarmee een betere wegligging.
• Het voorkomen van vermogensverliezen als gevolg van
de door de olie draaiende onderdelen zoals de krukas.
• Er is geen gevaar dat bij het optreden van grote
g-krachten bij snel bochtenwerk, optrekken en afremmen de olie tegen een zijwand van het carter wordt gedrukt waardoor de oliepomp geen olie meer kan aanzuigen. De oliedruk in het systeem valt dan weg waardoor
al snel motorschade kan ontstaan. Bij boxermotoren
hoopt zich bij snel bochtenwerk bovendien de olie in de
buitenste cilinderrij op waardoor grotere hoeveelheden
olie nodig zijn om een goede smering te garanderen. De
grotere hoeveelheid olie vereist een dieper carter waardoor de (in)bouwhoogte van de motor weer toeneemt.
• De olie wordt in de olietank goed ontlucht en kan gemakkelijk worden gekoeld.

KOElING
De hoofdtaak van de motorolie is het smeren van de motor,
maar daarnaast vervult de olie zeker bij luchtgekoelde motoren een belangrijke rol bij de koeling van de motor. Bij een
dry-sump systeem is een goede koeling van de olie mogelijk
en kan gemakkelijk een grotere hoeveelheid olie worden toegepast. De 911 neemt dan ook ca. 9 liter van dit belangrijke
goedje mee en de Sportomatic en de 911S met extrakoeler
zelfs 10 liter. Een nadeel is echter dat het met deze hoeveelheden olie langer duurt voordat de olie op temperatuur is.

HET sMEERsysTEEM VAN DE PORsCHE 911

Verticale doorsnede van de 911 motor

hET OlIESySTEEM VAN DE 911
Voor de dry-sump smering is bij de zescilinder 911 motor
direct onder de krukas de aandrijfas voor de oliepompen
aangebracht. Deze aandrijfas draait met de helft van de
snelheid van de krukas en wordt middels schuin vertande tandwielen aangedreven vanaf de achterzijde van de
motor. Op deze as zitten ook de kettingwielen voor de
kettingaandrijving van de nokkenassen. De aandrijfas drijft
twee tandwielpompen aan, een zuig- en perspomp die in
één huis zijn ondergebracht. Deze dubbele oliepomp is
aan de voorkant van de motor direct achter het vliegwiel in
het motorhuis gemonteerd.

TOEPASSING
Door de duurdere constructie wordt een dry-sump smeersysteem vooral toegepast bij raceauto’s en dure sportwagens. Voorbeelden hiervan zijn Ferrari modellen zoals de
275 GBT/4 en de 550 Maranello, de Mercedes 450 SEL 6.9,
SLS AMG en AMG GT, de Alfa Romeo Montreal, de BMW
M1, de Audi R8 (Spyder), de Maserati Ghibli en bepaalde
TVR - en Corvette modellen. Daarnaast wordt het drysump systeem veel toegepast bij motorfietsmotoren en
vliegtuigmotoren.

Het oliesysteem van de Porsche 911
(nummering verwijst naar de tekst)

Porsche zelf heeft een langjarige (race)ervaring met
dry-sump smeersystemen. Zo hebben de Auto Union
racewagens die Ferdinand Porsche voor de tweede wereldoorlog ontwerpt al een dry-sump smeersysteem. Ook
de beroemde viercilinder motor met de vier nokkenassen
(de Führmann motor) die in vele Porschemodellen in de
50- en 60-er jaren (van de 356 tot in de F2 en F1 toe) wordt
toegepast, heeft dit smeersysteem. En ook de achtcilinder
F1 motor en de vliegtuigvariant van de 356 motor hebben
een dry-sump tank.

De olie afkomstig van alle te smeren onderdelen verzamelt zich onderin de motor. Hier (1) wordt de olie door de
zuigpomp via een zeef aangezogen en naar de olietank
(9) gepompt. Via het oliefilter (12) komt de olie in de tank.
Voor de veiligheid zit in de filter nog een overdrukklep
zodat als de overdruk in het filter groter wordt als 2 bar
(bijvoorbeeld als het filter verstopt raakt) de olie rechtstreeks in de olietank loopt. Met de olie komen ook lucht
en carterdampen mee. Voor de ontluchting van de olie zit
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in de tank een schuin geplaatste zeef (10).
Op de tank komt ook de leiding van het
carterontluchting uit (15). Daarnaast is de
tank nog verbonden met het luchtfilter
(16) waardoor er in de tank voortdurend
een onderdruk aanwezig is.
De perspomp (3) zuigt de olie onderuit de
tank aan en perst de olie in de drukleiding. In deze leiding zit een overdrukklep
(7). Stijgt de druk boven de 6,2 bar overdruk dan gaat deze klep open en stroomt
de olie in het carter. Als extra veiligheid
zit in het systeem nog een veiligheidsklep (4) die moet voorkomen dat als de
overdrukklep niet werkt, schade aan de
oliekoeler, leidingen en filter ontstaat. De
thermostaat (5) laat de olie als deze de
80˚C nog niet heeft bereikt, direct naar
de motor toe lopen. Boven de 80˚C gaat
de olie eerst door de oliekoeler (8). Deze
koeler wordt door de koelventilator van
de motor van koellucht voorzien. Ongeveer 10% van de koelluchtcapaciteit wordt
voor oliekoeling gebruikt. Via de centrale
olieleiding worden alle lagers van de krukas door een eigen kanaal van olie voorzien. Door een aparte leiding wordt ook
het voorste lager van de oliepompas gesmeerd en via een centrale boring in deze
as wordt het achterste lager gesmeerd.
Aan de achterzijde van de motor waar ook
een temperatuursensor (14) zit, wordt de
olie naar de linker en rechter nokkenassen getransporteerd (6). De drijfstanglagers worden via de krukaslagers aan de
voor- en achterzijde van de motor via
boringen in de krukas van olie voorzien.
Door lekverliezen bij de krukaslagers en
de tegenwerkende centrifugale krachten
op de olie door de rondraaiende krukas
is er gevaar voor onvoldoende oliedruk in
de krukasboring. Door de toevoer te laten
lopen via het voorste krukasklager dat
breder is als de andere lagers en door het
achterste lager een kleine diameter te
geven waardoor de centrifugale krachten
geringer zijn, wordt er voor gezorgd dat
er voldoende oliedruk ter beschikking
komt voor de drijfstanglagers.
Bij de eerste motoren van de 911 wordt
de olie centraal aan de nokkenas toegevoerd en via boringen worden de nokkenaslagers en de nokken en tuimelaars
gesmeerd zoals ook bij het motortype
821. Vanaf motornummer 903 070 (in de
loop van 1965) wordt de olievoorziening
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van de cilinderkop verzorgd via een in de
langs richting geplaatst aluminium buisje
met gaatjes waardoor de olie op de lagers
van de nokkenas en de glijvlakken van de
nokken spuit. Door andere gaatjes wordt
de olie tegen het inlaatkleppendeksel
gespoten. De rondspattende olie smeert
de tuimelaarassen en de klepstelen. De
olie verzamelt zich in het onderste deel
van het nokkenashuis en vandaar loopt
het via twee retourpijpjes terug naar het
carter. Het zal duidelijk zijn dat alleen
bij draaiende motor, als alle olie onder
uit de motor naar de tank gepompt is,
de juiste hoeveelheid olie in de tank gemeten kan worden.

WIJZIGINGEN IN hET
SMEERSySTEEM TOT 1974
Tot 1974 blijft het oliesysteem in principe
ongewijzigd. Wel wordt vanaf model 1969
de 911S voor extra koeling van de olie van
een tweede aluminium oliekoeler voorzien
die onder het rechter voorspatbord wordt
gemonteerd. Op deze positie heeft deze
extra koeler echter veel last van vervuiling en steenslag. Een reden om voor de
1973 modellen de oliekoeler te vervangen
door een eenvoudige koeler die uit een
spiraalvormige olieleiding bestaat, ook
wel trombonekoeler genoemd.
Deze trombonekoeler is maar voor een
deel verantwoordelijk voor de koeling

De “trombonekoeler” onder het
rechter voorspatbord

De verschillende oliepompen toegepast
in de periode 1965 tot 1989

het smeersysteem van de porsche 911
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van de olie, een belangrijk deel van de
warmte wordt ook uitgestraald door de
lange olieleidingen die van de motor naar
de koeler lopen. Voor de regeling van
de voorste koeler is bij het oliefilter een
extra thermostaatklep ingebouwd. Als de
olietemperatuur van de olie die uit het
carter wordt opgezogen warmer is dan
87 ˚C, opent de klep en stroomt de olie
naar de voorste oliekoeler en vandaar uit
gekoeld weer terug naar de olietank.
Na 1969 wordt de aluminium oliepomp
vervangen door een nieuwe magnesium
pomp, te herkennen aan de drie ribben
op het pomphuis. In de loop van de ontwikkeling van de 911 wordt de oliepomp
steeds aangepast aan de grotere en
sterkere motoren.
Vanaf december 1970 worden de motoren
voorzien van een extra zuigerkoeling.
De zuigers worden door een nozzle vanaf
de onderzijde met olie bespoten. Door deze
maatregel wordt de zuigertemperatuur met
ongeveer 50 ˚C verlaagd. Door de 6 nozzels
wordt bij 6.000 omw/minuut ca. 250 liter olie
per uur op de zuigers gespoten.Ook de olietank krijgt een geheel nieuwe vorm als deze
voor modeljaar 1972 verhuist van de plaats
helemaal rechtsachter onder het spatbord
naar een plaats voor het rechter achterwiel.
Vlak achter de rechter portier wordt een
extra klepje aangebracht om olie te kunnen
bijvullen; het “Ölklappe” model is geboren.

Welke olie
Het smeersysteem van een motor kan nog zo goed zijn maar het staat of
valt met de keuze van het juiste type olie. Olie die past bij de gebruikte
materialen in de motor, de constructie van het smeersysteem, het gebruik
van de auto enz. Zeker voor de oudere motoren is een moderne synthetische motorolie niet geschikt. Porsche heeft het ons gemakkelijk gemaakt
door een motorolie op de markt te brengen speciaal aangepast aan de
oudere 356 en 911 motoren.
Een 20W50 olie met uitstekende alkalische reserves (het vermogen om
zure verbrandingsresten op te nemen), met een laag zwavelgehalte en
een hoge viscositeitindex (hoe hoger het getal des te minder wijzigt zich
de viscositeit met het veranderen van de temperatuur). Deze olie komt
in een recente test van 17 oliesoorten van het Duitse autoblad “Oldtimer
Markt” als beste uit de test maar ook als een van de duurste.
Kwaliteit heeft zijn prijs maar uit de test blijkt ook dat er goedkopere
alternatieven zijn.
Hakse Straatsma

“Ölklappe” model 1972

In het volgende jaar verhuist de tank weer
naar achter onder het spatbord omdat de
olievulklep te vaak wordt aangezien voor
de benzinevuldop, met desastreuze gevolgen voor de motor. Daarna zit de olievuldop
dan ook weer “gewoon” in de motorruimte.

Het einde van de dry-sump
Porsche blijft het dry-sump systeem voor
de 911 trouw tot de komst van het model
996 in 1997. Met de komst van de vloeistof
gekoelde “waterboxer” motoren ontstaat
een geheel nieuw geconstrueerd smeersysteem en verdwijnt het echte dry-sump
systeem. De externe tank vervalt want de
motor krijgt een semi dry-sump met een
oliereservoir onderin de motor. In Porsche
termen het “integrated dry-sump systeem”. Alleen de 911 Turbo, GT2 en GT3
modelllen worden nog met een externe
olietank uitgerust.

Bronvermelding:
- Oldtimer Markt januari 2015 “Für jeden Klassiker das richtige Öl“
- Die Wurzeln einer Legende Porsche 901, Jürgen Lewandowski
- Porsche 911 Forever Young, Aichele
- Porsche Geschichte und Technik der Renn- und Sportwagen,
Karl Ludvigsen
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Op zondag 18 januari jl. vond in de
Bibliotheek van het karaktervolle Hotel
New York de traditiegetrouwe nieuwjaar
toast van onze club plaats. Hotel New York
is gevestigd in het prachtige voormalige
hoofdkantoor van de Holland Amerika Lijn,
op de Wilhelminapier ~ Kop van Zuid.
Dit is de plek waar vroeger duizenden
landverhuizers en gelukzoekers, vol hoop
op een beter leven, in Oceaanstomers
vertrokken naar Noord Amerika en andere
delen van de wereld.
Ongetwijfeld had deze bijzondere locatie voor extra
aanmeldingen gezorgd, want een flink aantal clubleden
had de moeite genomen naar Rotterdam af te reizen om
elkaar onder het genot van een kop koffie of thee geluk te
wensen met het nieuwe jaar.
Na de eerste nieuwjaarsrede van onze clubvoorzitter
Hessel Roukema werd gezamenlijk het glas geheven.
De aansluitend uitgeserveerde lunch zorgde voor
versterking van de inwendige mens. Dat was nodig,
aangezien de rest van het programma zich op de woelige
baren zou gaan afspelen.
Met enkele razendsnelle watertaxi’s werden de clubleden
in een oogwenk aan de overzijde van de Nieuwe Maas
afgezet, bij de aanlegplaats van de Spido om precies te
zijn. Gedurende de aansluitende rondvaart werd een
indruk opgedaan van een (klein) deel van de uitgestrekte
en bedrijvige Rotterdamse Haven.
Al met al een zeer genoeglijke invulling van deze
januaridag, waar we met veel plezier op terugkijken.
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Ongetwijfeld had deze bijzondere
locatie voor extra aanmeldingen
gezorgd, want een flink aantal
clubleden had de moeite genomen
naar Rotterdam af te reizen
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Met enkele razendsnelle watertaxi’s
werden de clubleden in een oogwenk
aan de overzijde van de Nieuwe Maas
afgezet
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Classic Wings
and Wheels 2015
Noteert u maar alvast met stip in uw agenda de datum zaterdag 22 augustus
2015. Want die dag vindt de zevende editie plaats van het Classic Wings
& Wheels Gala, door de liefhebbers ook wel omgedoopt tot “Little Dutch
Goodwood”. Deze koosnaam refereert aan het Engelse landgoed Goodwood
waar jaarlijks de grootste classic events ter wereld plaatsvinden.
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Little Dutch Goodwood
Gelijk voorgaande edities zullen er historische (race)
auto’s en vliegtuigen van de hoogste categorie aanwezig
zijn, niet alleen als museumstukken maar vooral waar
ze thuishoren: op de baan en in de lucht! Classic Wings
& Wheels is na zes afleveringen van dit tweejaarlijkse
evenement uitgegroeid tot een waar hoogtepunt op de
Nederlandse evenementenkalender. Niet voor niets heeft
de show in binnen- en buitenland de naam een Little
Dutch Goodwood te zijn. Ook in 2015 zal het programma
de hele dag barstensvol staan met demonstraties van
bijzondere klassieke sport- en racewagens die thematisch
zijn ingedeeld. Van historische toerwagens tot brute Can
Am-racers. Ook in de lucht zal er weer volop actie zijn.
Ook dit jaar zijn er weer veel bijzondere toppers uit de
automobiel- en luchtvaartwereld vertegenwoordigd.

Oldtimerclubs
Ook aan de entourage is gedacht, want oldtimerbezitters en –clubs zijn in de gelegenheid tegen een gereduceerd tarief Classic Wings & Wheels van dichtbij mee te
maken. Bij voorgaande edities werd van dit aanbod ook
al gretig gebruik gemaakt, zodat het complete terrein
van de vliegbasis vol stond met een geweldig arsenaal
exclusieve, bijzondere en/of nostalgische voertuigen uit
alle windstreken. Evenals bij alle voorgaande edities zal
een goed doel ook dit keer de grote winnaar zijn. In 2015
is dat de Nederlandse Brandwonden Stichting.

Er bestaat onder voorwaarden
een mogelijkheid om mee te vliegen
in een historisch vliegtuig of om
mee te rijden in een historische
racewagen; een ervaring waar u
nog lang over zal napraten
Dit kunt u verwachten
De hele dag door zullen er vliegdemonstraties
zijn met o.a. historische vliegtuigen: Mitchell B25
bommenwerper, Spitfire, Ryan STM, North American
Harvards, Tiger Moth en vele andere top historische
vliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht Historische
Vlucht. Op de grond zijn er speciale automobiel
demonstraties. Verschillende clubs, zoals de historische
Ferrari Club Nederland, Matra Club, Mercedes-Benz
Club en Dantuma NK GT & Touring Cars zullen acte
de préséance geven. Er bestaat onder voorwaarden
een mogelijkheid om mee te vliegen in een historisch
vliegtuig of om mee te rijden in een historische
racewagen; een ervaring waar u nog lang over zal
napraten.

50 jaar Matra Sports
Dit jaar is ‘50 jaar Matra’ een van de thema’s tijdens
Classic Wings & Wheels. Behalve een expositie van
de Matra historie halen wij verschillende unieke
Matra racewagens uit Frankrijk om deel te nemen
aan de demo. Voor veel bezoekers zal het de eerste
kennismaking worden met het geluid van Matra’s
eigen V12, volgens veel kenners de mooist klinkende
racemotor aller tijden.
Klassieke Porsche 911 & 912 Club Nederland
Ook onze club organiseert een gezamenlijk bezoek
aan dit evenement. In de brochure die met dit
clubmagazine is meegezonden, leest u hier meer
over. Te zijner tijd volgen inschrijfinstructies vanuit de
Evenementencommissie. Dus houdt uw post- en inbox
in de gaten!
Marco Leijten
PS. De afgebeelde foto’s geven ’n impressie van
Classic Wings and Wheels 2013.
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Niet voor niets heeft de show in
binnen- en buitenland de naam een
Little Dutch Goodwood te zijn.
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Technische dag
Foto-impressie van de eerste technische dag van dit seizoen,
gehouden op 7 maart jl. bij Classic Porsche Service Siemerink aan
de Bronsstraat in IJmuiden. Een bijzonder leerzame zaterdag onder
leiding van plaatwerk- en restauratiekunstenaars Theo en
Michael Siemerink. De foto’s spreken voor zich.
Theo en Michael: hartelijk dank!
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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

lClassic
akewell.com
Porsche Interiors
356 911 912 914 928 964 993
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
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Op 1 februari jl. heb ik voor het eerst de
intussen traditionele SWAP meeting bijgewoond. Ik had na de deelrestauratie
van mijn auto vorig jaar en de diverse
aankopen in de jaren daaraan voorafgaand wel het een en ander in
de aanbieding.
Dus die bewuste dag met mijn spullen van Stadskanaal naar Poeldijk afgereisd, met de gewone
auto. Ik was mooi om 12.30 uur aanwezig en er
was best al wat publiek. Al bij het inrichten van
mijn tafel was er direct belangstelling voor diverse spullen, waaronder een S bumper uit 1973 en
een Fuchsvelg in de maat 5,5J x 14”.
Ik heb me eerst toch maar even geïnstalleerd
alvorens echt met de handel aan de slag te gaan.
Om 13.00 uur begon de meeting met een korte
openingsspeech van de voorzitter van de Porsche
356 Club. Op een gegeven moment waren er ca. 100
mensen binnen die gezellig langs de vier rijen met
tafels schuifelden. Ook was er natuurlijk nog sprake
van de nodige gelukwensen over en weer. Veel clubleden zagen elkaar voor het eerst sinds enige tijd en
wensten elkaar nog het beste voor 2015.

swap meeting
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Volgens onze clubvoorzitter Hessel Roukema
hadden zich ca. 20 mensen van onze club opgegeven en ik heb er dan ook diverse gespot. De
catering was prima met een aantal consumptiemunten voor een ieder en ook een bon voor een
broodje saté. Verder was er de gelegenheid om
voor een tientje te karten, iets waaraan ik niet
kon deelnemen vanwege mijn handel uiteraard.

Veel clubleden zagen elkaar
voor het eerst sinds enige tijd
en wensten elkaar nog het beste
voor 2015.
Voor wat betreft die handel was er hoofdzakelijk
aanbod vanuit de 356 hoek, maar ook voor de 911
en 912 was er ’t nodige te vinden. Ik heb uiteindelijk mijn S-bumper, een linker voorscherm, een S
trim en wat klein spul verkocht. Verder heb ik zelf
wat kleine zaken kunnen kopen. Zo rond half vijf
ben ik weer richting Stadskanaal vertrokken.
Al met al een geslaagde middag, waarbij hopelijk
een volgende keer nog wat meer spullen voor
onze Porsches 911 en 912 worden aangeboden.
De foto’s geven een aardige impressie van de
happpening.
Wim Reininga
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Keep it original.
De klassieke 911 & 912.
Wie kan er nu beter zorgen voor uw klassieke 911 of 912 dan de ofﬁciële Porsche dealer? Als
geen ander hebben wij de kennis in huis om uw Porsche perfect te onderhouden. Door gebruik
van originele onderdelen en een uitstekend advies bent u altijd zeker van kwaliteit. Want wat
origineel is, moet origineel blijven. Voor een persoonlijke prijsopgave kunt u contact opnemen
met de Porsche dealer van uw keuze. Kijk voor meer informatie op www.porsche.nl/classic

Porsche Centrum Amsterdam Sijsjesbergweg 50, 1105 AL Amsterdam. Telefoon 020 4 911 911.
Porsche Centrum Eindhoven De Scheper 305, 5688 HP Oirschot. Telefoon 088 8 911 911.
Porsche Centrum Gelderland Ressenerbroek 2, 6666 MR Heteren. Telefoon 026 356 0 911.
Porsche Centrum Groningen Bornholmstraat 25, 9723 AW Groningen. Telefoon 050 8 537 911.
Porsche Centrum Leusden Zuiderinslag 8, 3833 BP Leusden. Telefoon 033 4 949 911.
Porsche Centrum Maastricht Afrikalaan 41, 6199 AH Maastricht-Airport. Telefoon 043 8 000 911.
Porsche Centrum Rotterdam Landaulettestraat 9, 3063 NR Rotterdam. Telefoon 088 911 9 911.
Porsche Centrum Twente Vonderweg 33, 7468 DC Enter. Telefoon 054 7 384 911.

14-1704 Porsche adv - Keep it Original - Club 911-912 - 210 x 297 mm.indd 1

15-12-14 13:47
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Technische
Clubmeetings 2015
Dit wordt alweer het derde seizoen dat er Technische Clubmeetings worden georganiseerd door
Albert Vos en Peter Broerse, de leden van de technische commissie van onze club. Het zijn druk
bezochte evenementen en vaak zien we de clubleden bij meerdere items terug. Het is heel leuk
dat juist hier clubleden hun ervaringen delen.

KLASSIEKE PORSCHE 911 & 912 CLUB NEDERLAND
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Belangstelling
Er is veel belangstelling voor het functioneren van de
techniek in onze Porsches. Dit is ook duidelijk gebleken
bij de reacties in de vorig jaar gehouden clubenquête.
De techniek en het functioneren ervan is dan ook nauw
verbonden aan het gebruiksgenot en de karakteristiek van
onze klassiekers.
Mogelijk wilt u hier meer van weten, zodat u zelf in staat
bent technische controles, beoordelingen en bepaalde
werkzaamheden uit te kunnen voeren. De technische commissie zal dit jaar drie clubmeetings organiseren, elk met
een eigen thema.

Thema 1, zaterdag 16 mei
Wij denken hierbij (globaal) aan controle aspecten voor de
jaarlijkse APK, hetgeen een breed scala van de techniek
omvat. Denk aan kleinere onderhoudswerkzaamheden
zoals het beoordelen van de V-riem, koppelingskabel, remmen, wielophanging en het elektrisch systeem etc. Maar
bijvoorbeeld ook een praktische benadering van de winterstalling en conservering van uw auto. Kortom, een heel
interessant programma om in begrijpelijke taal inzicht te
krijgen in de techniek van uw Porsche.

Thema 2, zaterdag 6 juni
Uit de enquête komt duidelijk naar voren dat de clubleden graag met behulp van uitleg en toezicht zelf kleinere
technische werkzaamheden willen verrichten. Hiervoor
organiseren wij dan ook een technische workshop. In
deze workshop leren we de leden hoe zij bijvoorbeeld
remdelen vervangen, handrem afstellen, voorwiellagers
afstellen, contactpunten vervangen, controle/afstelling van
de V-riem, koppelingskabel en kachelkabels, pedalenbox
reviseren etc.

Thema 3, zaterdag 5 september
Hierbij willen we Pre-inspecties uitvoeren (primair) bij auto’s die deelnemen aan een buitenlandse trip, in dit geval
Goodwood Revival. We zullen samen met u een technische
inspectie uitvoeren met als doel de veiligheid en betrouwbaarheid van uw Porsche te waarborgen. Indien de capaciteit het toelaat, kunnen we ook auto’s inspecteren die niet
deelnemen aan de buitenlandse trip. Zo nodig kunnen wij u
adviseren met mogelijkheden van het op orde brengen van
de techniek waarbij bijvoorbeeld jaarlijks een item wordt
aangepakt. Hiermee breng je stap voor stap de techniek in
goede conditie, spreid je de kosten, blijft het overzichtelijk
en biedt het je de mogelijkheid om het zomerseizoen altijd
te kunnen rijden.

Zo nodig kunnen wij u adviseren
met mogelijkheden van het op
orde brengen van de techniek
waarbij bijvoorbeeld jaarlijks
een item wordt aangepakt
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Werkplaats
Ook dit jaar stelt Peter voor de technische clubmeetings
zijn werkplaats beschikbaar. Inmiddels op een nieuwe
locatie in Mijdrecht, met meer ruimte en faciliteiten. Er
is voldoende parkeergelegenheid op dit terrein. Er wordt
wat te drinken en een gezellige lunch aangeboden.
Kostenindicatie € 15,- p.p.

Werkwijze
De technische uitleg gebeurt steeds aan de hand
van een door een clublid aangeboden auto. Om de
deelnemers zoveel mogelijk te betrekken bij de uitleg
en demonstraties hebben wij ervoor gekozen om de
groepen niet groter te maken dan 10 personen. Zo
ontstaat er een interactieve sessie waarbij iedereen
goed zicht heeft op wat er getoond en uitgelegd
wordt. Want we hebben mooie dingen te laten zien,
zoals een gedemonteerde voorwielophanging met
stuurinrichting, een versleten pedalenbox, versleten
schakelmechanisme, remklauwen etc. Het repareren
en optimaliseren van dergelijke zaken zal de bediening
en rijeigenschappen van uw Porsche enorm kunnen
verbeteren.
Mocht u zich alvast willen aanmelden? Stuur dan een
email naar ec@klassieke911912.nl o.v.v. uw naam,
adres, kenteken en/of lidnummer en themanummer
en –datum.
Wij gaan weer ons uiterste best doen om er gezellige
dagen van te maken en u een stuk wijzer huiswaarts te
laten keren!
Albert Vos en Peter Broerse

Het repareren en
optimaliseren van
dergelijke zaken
zal de bediening en
rijeigenschappen van
uw Porsche enorm
kunnen verbeteren.
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Marktontwikkeling
klassieke Porsches
De marktprijzen voor de klassieke Porsche 911 en 912 zitten ook aan
het begin van dit jaar nog steeds in de lift. Werd er in 2005 op de Techno
Classica in Essen een Carrera RS uit 1972 aangeboden voor een destijds
fors bedrag van € 165.000,- moet je anno 2015 voor eenzelfde exemplaar gemiddeld tussen de € 650.000,- en € 850.000,- neertellen.
Een trend die te denken geeft.

In het kielzog van de iconische Carrera RS zijn de
afgelopen jaren de marktprijzen voor de auto’s uit de
jaren 1964 en 1965 maar ook de S, E en T modellen fors
gestegen. Volgens de laatste Amerikaanse en Duitse
marktanalyses (Hagerty en Classic Car Data) zijn de
Carrera RS, de 64/65’er modellen en alle S uitvoeringen
nog steeds licht stijgende en zie je de kromme voor de E
en T modellen nu wat meer afvlakken. Hoe een en ander
zich in de toekomst verder gaat ontwikkelen is tasten
in het duister en heel misschien is het uiteindelijk wel
een enorme luchtbel. Maar hoe dan ook constateer ik
dat momenteel heel veel mooie klassieke Porsches
van eigenaar wisselen en veelal naar het buitenland
verdwijnen. Vooral de Duitse markt is een groot
afnemer van klassieke Porsches geworden.
Het bezit van een klassieke 911 of 912 begint door de
constant stijgende vraagprijzen langzaam aan buiten
het bereik van de gemiddelde liefhebber te komen. Je
ziet deze auto`s dan ook regelmatig terechtkomen in
verzamelingen van investeerders en beleggers. Mensen
en instellingen die er veelal helemaal niet mee rijden
en niets hebben met de passie voor het bezit van en
het rijden met een klassieke Porsche. Neveneffect van
de almaar toenemende vraagprijzen voor onze auto’s
is de onderdelenmarkt die deze trend lijkt te volgen.
De prijzen voor onderdelen, onderhoud en reparaties
stijgen gestaag mee.
Indien u casco of all risk verzekerd bent, is het met
deze marktontwikkeling in gedachten verstandig om
uw verzekeringspolis nog eens goed op na te slaan op
de vermelde vervangingswaarde van uw auto. Is het
onderliggende taxatierapport ouder dan twee jaar,
dan zal er waarschijnlijk een behoorlijk verschil zitten
tussen de destijds vastgestelde vervangingswaarde

Daaronder een flink aantal waarvan de
kwaliteit naar mijn mening op z’n minst
twijfelachtig was. Ook hier opnieuw hoge
vraagprijzen die in een aantal gevallen niet in
verhouding stonden tot de geboden kwaliteit
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en de huidige marktprijzen. U bent in dat geval feitelijk
onderverzekerd. De betekenis van de vervangingswaarde
is kort gezegd het bedrag dat u na een total loss of
diefstal door uw verzekeraar krijgt uitgekeerd. U
wordt dan in staat geacht met dit bedrag binnen een
redelijke termijn bij een bonafide dealer of specialist
een kwalitatief gelijkwaardig voertuig aan te kunnen
schaffen. Met een snelle ronde op het internet kunt u zelf
controleren hoeveel een vergelijkbare vervanger van uw
Porsche ongeveer moet gaan kosten en of de kwalificatie
“onderverzekerd” op u van toepassing is.

dak gemonteerd en niet goed afgewerkt met zichtbare
puntlassen en zonder felsnaad.

Ook een aanvankelijk op het oog “lichte schade” kan
in de praktijk behoorlijk kostbaar worden. Een correct
vastgestelde vervangingswaarde door een gecertificeerd
taxateur kan dan vaak toch wel het verschil betekenen
tussen repareren of total loss verklaren.

Het bezit van een klassieke 911 of 912
begint door de constant stijgende
vraagprijzen langzaam aan buiten
het bereik van de gemiddelde
liefhebber te komen.

Op de onlangs gehouden beurs Interclassics in
Maastricht werden een behoorlijk aantal Porsches
te koop aangeboden. Daaronder een flink aantal
waarvan de kwaliteit naar mijn mening op z’n minst
twijfelachtig was. Ook hier opnieuw hoge vraagprijzen
die in een aantal gevallen niet in verhouding stonden
tot de geboden kwaliteit. Als voorbeeld een klassieke
911T coupé die volgens de betreffende handelaar een
“toprestauratie” betrof met een vraagprijs van hou u
vast € 124.000,-. Ik constateerde een regengoot rand zo
scherp dat je er bijna je vingers aan open zou kunnen
snijden. Hier was tijdens de restauratie een nieuw

Handelaren proberen uiteraard mee te liften op de
huidige prijsontwikkelingen en daar is ook niets mis
mee, mits er door hen ook een aantoonbaar goede
kwaliteit wordt geleverd. Mijn voorlopige conclusie
is dat er in de handel momenteel erg veel Porsches
aangeboden worden die eigenlijk het predicaat “volledig
gerestaureerd” niet verdienen.

De volgende beurzen die ik komende periode ga
bezoeken zijn Antwerp Classic Salon (6-8 maart)
gevolgd door Techno Classica in Essen (15-19 april). Ik
ben erg benieuwd naar de daar aangeboden klassieke
Porsches, en in het bijzonder naar hun kwaliteit en
vraagprijzen.
Albert Vos
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6X RS PORSCHE MAGAZINE
VOOR SLECHTS € 36,50

RSPM is hét Nederlandse Porsche-lijfblad voor eigenaren en liefhebbers van dit
roemruchte sportwagenmerk uit Zuffenhausen. Zes keer per jaar verschijnt
RS Porsche Magazine: boordevol reportages, unieke foto’s en geschreven door
Nederlandse Porsche-specialisten. Bij het aangaan van een abonnement krijgt u een
exemplaar Uit de archieven van: Porsche cadeau. Ga naar de website www.rspm.nl.

PROMO RSPM 1-2.indd 1
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Boekbespreking

De Porsche 918:
Een supersportwagen in elke vezel
Deze trilogie over de Porsche 918 Spyder is als de auto
zelf - gepassioneerd, gefocust en spectaculair. Met z’n drie
afzonderlijke motoren is deze supersportwagen nog steeds
de enige productieauto die de Nordschleife van de Nürburgring in minder dan zeven minuten wist te ronden. Daarmee
vertegenwoordigt deze auto een geheel nieuwe dimensie van
het autorijden.
Tegelijkertijd zorgen de drie boeken over dit hightech voertuig voor een
geheel nieuwe leeservaring. Allereerst is er het “prentenboek” gevuld
met schitterende beelden van alle ontwikkelingsfasen van de 918 Spyder.
Dan het “verhalenboek” dat het spannende verhaal van deze auto vertelt,
die één van de beslissende keerpunten in de Porsche geschiedenis
markeert. Tenslotte is er het “Feitenboek” met alle relevante feiten en
cijfers over de Porsche 918 Spyder.

Hij neemt de lezer mee op zijn ontdekkingstocht
achter de normaliter strikt gesloten deuren
van het Porsche ontwikkelingscentrum in
Weissach en op tal van circuits en testbanen
overal ter wereld.
De unieke beelden van het “Prentenboek” komen uit München, van
de hand van fotograaf en ontwerper Stefan Bogner om precies te zijn.
Bogner staat bekend om zijn kenmerkende fotografie, die eerder door
Delius Klasing Verlag in het boek “Escapes” en de tijdschriftserie
“Curves” werden gepubliceerd. Het “verhalenboek” komt van het
toetsenbord van journalist Jürgen Pander uit Hamburg. Hij neemt de
lezer mee op zijn ontdekkingstocht achter de normaliter strikt gesloten
deuren van het Porsche ontwikkelingscentrum in Weissach en op tal van
circuits en testbanen overal ter wereld. Het omvat interviews met een
aantal sleutelfiguren uit het Porsche sportwagen ontwikkelingsteam,
waaronder Gernot Döllner en Frank Steffen Walliser. Ook ontwerpchef
Michael Mauer komt aan het woord en vanzelfsprekend ook rallylegende
en Porsche wegligging specialist Walter Röhrl, die nauw betrokken was
bij de ontwikkeling van de 918 Spyder. In het ‘feitenboek” tot slot heeft
Porsche 918 Spyder expert Klaus-Achim Peitzmeier alle relevante feiten,
cijfers en grafieken verzameld die verband houden met deze auto. Hij
doet dat op onnavolgbare wijze: meeslepend, compact en beknopt. Een
meesterwerk.

Algemene informatie
Eerste oplage		
2014
Aantal pagina’s
344
Aantal foto’s		
138 kleur, 23 zwart/wit
Uitgever			
Delius Klasing
Prijs				
€ 99,50

Bijzonderheden
Gelimiteerde uitgave van
1.800 genummerde
exemplaren bestaande uit
3 delen in een exclusieve
presentatie cassette.
Feitenboek (64 pagina’s
11,5 x 16 cm). Verhalenboek
(64 pagina’s 17x23 cm).
Prentenboek (216 pagina’s
27x29 cm).
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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.

AutoWeek Classics Award

Europees FIVA onderzoek

Maak van je klassieker of youngtimer een
nationale ster

FEHAC presenteert de uitkomsten van
het Europese FIVA onderzoek naar de
oldtimereigenaren, clubs en de oldtimer
markt. Nederland is van oudsher een
land met vele oldtimerliefhebbers. Mede
daarom speelt de FEHAC een belangrijke
rol binnen de internationale federatie FIVA.
FEHAC-man Tiddo Bresters heeft dit
onderzoek, in 15 landen tegelijk, voor
de FIVA geleid. Een belangrijke rol is
gespeeld door het team van Professor
Bert van Wee (Universiteit Delft) en door
onderzoeksbureau GfK. Als vervolg op
een eerder internationaal onderzoek in
2006 geven de uitkomsten de actuele
trends in de oldtimerwereld aan. Het FIVA
onderzoek werd uitgevoerd in 2014. Er
werden gegevens verzameld van 20.000
oldtimer eigenaren, 1500 clubs en 1000
bedrijven verdeeld over 15 EU landen.
Het onderzoek toont als algemeen beeld
hoe clubs moeite hebben om voldoende
vrijwilligers te vinden ook al groeit de
oldtimerbeweging in het algemeen, en hoe
bedrijven worstelen met het vasthouden
van specialistische kennis en het vinden
van gekwalificeerde medewerkers. Het
onderzoek bewijst eens te meer dat
oldtimers beperkt en selectief gebruikt
worden en vrijwel nooit als dagelijks
vervoer. 60% van de klassieke auto’s
rijdt minder dan 1000km per jaar, en dat
percentage is nog hoger voor klassieke
tweewielers en bedrijfsvoertuigen.
Oldtimer eigenaren geven jaarlijks
gemiddeld alleen al €3800 uit aan
restauratie, onderhoud, onderdelen en
accessoires. Een conservatieve schatting
is dat de omzet van de gehele bedrijfstak
die zich bezig houdt met oldtimers in
Europa maar liefst € 5,5 miljard bedraagt
en daarmee tussen de 100.000 en
140.000 arbeidsplaatsen in stand houdt.
Waarbij aangetekend kan worden dat
het voornamelijk middelgrote en kleine
bedrijven betreft, die wel met zorgen naar
de toekomst kijken. FIVA en FEHAC zien

Tijdens AutoWeek Live op 26, 27 en 28 juni
kiest het publiek de mooiste klassiekers
en youngtimers uit de aanwezige auto’s.
Het kan zomaar jouw auto zijn die in de
prijzen valt en een beroemdheid wordt via
de video’s en pagina’s van AutoWeek en
AutoWeek Classics.
Je kunt je auto aanmelden in één
van de volgende categorieën: ‘snelle
sporters’, ‘sjieke sleeën’, ‘kekke coupés’,
‘familiehelden’, ‘haren in de wind’,
‘klassiekers in bedrijf’ en ‘op de camping’.
De vakjury maakt eerst een voorselectie uit
de aangemelde auto’s. Op het evenement
zelf kiest het AutoWeek Live-publiek
per categorie een winnaar. Dat is nog
niet alles, want er wordt bovendien
een ‘best car of show’ aangewezen: de
publieksfavoriet en overall winnaar!
Speciaal voor de winnaar…
Wat je kunt winnen is uiteraard allereerst
alle eer en faam, daarnaast krijgt jouw
juweeltje een reportage in blad, ontvang je
de allereerste AutoWeek Classics Award
en word je nog bedolven onder allerlei
andere zaken die bij een prijsuitreiking
horen. Doe je mee? Heb je een auto die je
kunt inschrijven in een van de genoemde
categorieën (bouwjaar 1990 of ouder)? Kun
je van 25 t/m 28 juni aanwezig zijn op ons
evenement in Lelystad (Je auto blijft dat
weekend op het terrein!)? Schrijf je dan
direct in via info@autoweeklive.nl. Stuur
minstens drie goede foto’s van je auto mee
(schuin linksvoor, schuin rechtsachter,
interieur) vermeld het bouwjaar, het
precieze type, de staat (concoursstaat /
goed / gebruikt) en – heel belangrijk –
waarom je juist deze auto bezit. Let op:
meer informatie en uitleg over de diverse
categorieën op http://fehac.nl/win-deautoweek-classic-award/.

het daarom als hun taak initiatieven te
ontplooien voor het ondersteunen van die
bedrijfstak, het zoeken van ondersteuning
bij overheden, en bij opleiders en
onderwijsinstellingen voor het vasthouden
van kennis. Het onderzoek laat verder
zien dat 57% van de clubs deelneemt in
meerdaagse internationale evenementen,
wat binnen de Europese toeristensector
minimaal 2000 extra banen creëert. 44%
van de clubs is actief voor goede doelen
en liefdadigheid, zoals inzamelingen
en ritten met minder validen. Voor nog
veel meer interessante feiten verwijzen
wij graag naar het onderzoeksrapport
wat u kunt vinden op http://fehac.
communicationmaster.nl/uploads//
attachments//50/14_11_17_fiva_mep_
brochure___rev__1_41.pdf.

FEHAC enquête naar de kwaliteit van de oldtimerpolissen
In 2004 en 2009 heeft de FEHAC
onderzoek gedaan naar de kwaliteit van
de oldtimerpolissen. Begin 2015 gaat
de FEHAC werkgroep Verzekeringen en
Taxaties dat voor de derde keer doen en
daarbij zal vooral gekeken worden hoe
verzekeraars omgaan de dekking tijdens
schorsing en winterstop.
Bij de voordeur: acceptatie
Om een verzekering te kunnen
afsluiten hanteren verzekeraars een
zogenoemd acceptatiebeleid. In sommige
omstandigheden of voor bepaalde
groepen kandidaat verzekerden blijft de
deur gesloten. Wat we niet willen is dat
de verzekeraar discrimineert op leeftijd.
Oldtimer bezit is een hobby voor jong en
oud. Bestuurders/eigenaren onder de 23
jaar oud en boven de 65 jaar oud moeten
niet bij voorbaat uitgesloten worden van
een verzekering . Ook het hebben van
een dagelijkse auto naast een oldtimer
is een punt van acceptatie. Het komt nog
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wel eens voor dat het alleen mogelijk is
om een oldtimer te verzekeren als ook
de moderne, dagelijkse auto bij dezelfde
verzekeringsmaatschappij is verzekerd.
Dat is een vorm van koppelverkoop die de
FEHAC afwijst.
Taxaties: ook clubtaxaties accepteren
De FEHAC heeft in samenwerking
met de twee organisaties van
onafhankelijke taxateurs VRT en TMV
een erkenningsregeling in het leven
geroepen voor de inhoud en kwaliteit
van de rapporten van taxateurs. De
deskundigheid wordt door de VRT en
TMV getoetst via examens; de FEHAC
beoordeelt de rapporten op uitvoering en
compleetheid. De FEHAC erkent binnen
de regeling ook de taxaties van haar
leden; de clubs, maar alleen voor de
merk- en typegebonden clubs. Die moeten
aan een reeks strenge regels voldoen,
waaronder onafhankelijkheid van het
clubtaxateursteam. De vereisten staan op
de website van de FEHAC en acht clubs
hebben inmiddels het predicaat FEHAC
Goedgekeurd Taxatierapport. Verzekeraars
dienen ook deze clubtaxaties te accepteren
als een deskundigentaxatie.
Pijnpunt dekking tijdens ritten
Ritten waren in het verleden vooral
lastig: veel verzekeraars hanteerden
allerlei beperkingen: in tijd (bijvoorbeeld
max. 24 uur) en/of in gebied (alleen in
Nederland). Dergelijke beperkingen
zijn niet acceptabel. Ritten met een
snelheidselement vallen hier niet onder:
die mogen wel standaard van dekking
uitgesloten blijven.
De altijd-terug-garantie van wrak na een
ongeval
Een beschadigd voertuig moet weer terug
naar de eigenaar, ongeacht de omvang van
de schade. Ook vanuit het buitenland. De
omvang van de restwaarde afgezet tegen
de transportkosten mogen geen afweging
zijn om het voertuig niet terug te brengen
naar de eigenaar. De verzekerde moet als
eerste de mogelijkheid krijgen bij een total
loss om zijn voertuig weer terug te krijgen.
Voor hem vertegenwoordigt het wrak altijd
meer waarde dan de oud ijzer waarde die
de sloper hanteert.
Goede regeling cascoschade, ook voor
opnieuw maken onderdelen
Geen beperking bij schaderegeling voor

oldtimers. Nieuwe onderdelen (indien
voorradig), gebruikte onderdelen en
ook het opnieuw maken van onderdelen
die niet meer voorhanden zijn moet
mogelijk zijn. Ook zullen we dit keer
vragen hoe verzekeraars omgaan met
het opnieuw maken van onderdelen via
een 3D-printer. Verzekeraars moeten voor
oldtimers maatwerk leveren zonder allerlei
voorbehouden ten aanzien van de soort en
hoogte van de vergoeding. De verzekerde
zal ook zelf moeten kunnen kiezen wie een
voertuig na schade repareert: dus vrije
keuze waar schadeherstel plaatsvindt. Ook
als hij veel zelf doet moet dat beloond (lees:
betaald) kunnen worden.
Dekking tijdens schorsing en de verplichte
winterstop
Dit is een nieuw punt sinds de wijziging van
de vrijstelling Motorrijtuigenbelasting per
1-1-2014. Sindsdien wordt vaker een voertuig
geschorst. Tijdens de schorsing wordt een
voertuig doorgaans niet uit de verzekering
gehaald. Ook mag men tijdens een schorsing
naar de APK keuring en ingevolge de
evenementenregeling maximaal zes keer
naar een evenement. Voor dat rijden tijdens
een schorsing moet wel WA-dekking zonder
uitsluiting aanwezig zijn.

FEHAC: noodzaak tot
vernieuwing
Tijdens de laatste ledenvergadering is
een eerste stap gezet richting een betere
en slagvaardiger FEHAC. De federatie
van historische voertuigclubs wil dé
autoriteit zijn en blijven op het gebied
van klassiekers. Dat vergt meer kennis,
meer belangenbehartiging en meer
communicatie. De huidige contributie zal
daarvoor in 2016 verhoogd moeten worden.
Niet overvallen worden
Bij het aantreden van het kabinet
Rutte II was het plan om geen enkele
oldtimer meer vrij te stellen van
Motorrijtuigenbelasting. Ongeacht
ouderdom en aantal gereden kilometers
zou weer het volle pond betaald moeten
gaan worden. Door ingrijpen van
belanghebbenden, de FEHAC voorop, is
die maatregel deels van tafel gegaan.
Of een betere uitkomst mogelijk was
geweest, durven wij als FEHAC niet te
stellen. Maar opgeven doen we zeker niet:
deze vrijstelling mag niet zo beperkt en
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willekeurig blijven zoals die nu is. Maar
het is wel de overtuiging van het FEHACbestuur dat wij ons beter moeten wapenen
tegen politieke en milieu bedreigingen en
onszelf moeten versterken om kansen die
er liggen te grijpen.
Versterking noodzakelijk
Er zijn veel organisaties betrokken geweest
bij de MRB-discussie, met niet allemaal
hetzelfde belang en zonder dat een van
de organisaties werkelijk voorop liep. Het
zou wenselijk zijn dat op klassiekergebied
er een duidelijke autoriteit is, die ook
erkend wordt door de overheid als de
gesprekspartner in klassieker kwesties.
Wij vinden dat dit de FEHAC moet zijn.
Daarvoor moet de FEHAC anders gaan
werken en zich versterken met name op
gebied van kennis, belangenbehartiging en
communicatie.
Vrijwilligersorganisatie
De FEHAC is nu een vrijwilligersorganisatie, administratief ondersteund door een
professioneel secretariaat (0,4 voltijdbaan).
Er is veel kennis aanwezig onder onze
leden/clubs. Dat moet beter operationeel
gemaakt worden zodat het beter ten dienste
kan staan van onze belangenbehartiging
en ook voor eigen leden en hun achterban.
Er moet meer regelmaat en continuïteit in
onze belangenbehartiging komen; minder afhankelijk van de beschikbaarheid
van vrijwilligers. Er moet ook een betere
communicatie met onze clubs en hun leden
komen, zodat wij beter op hun steun kunnen
rekenen. Op de gebieden kennis, belangenbehartiging en communicatie zijn in werkgroepen inmiddels voorstellen ontwikkeld,
die al op de onze website te vinden zijn. We
hebben sterke behoefte aan een continue
aansturing en bewaking, onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Dat kan niet voor
langere tijd door een vrijwilliger ingevuld
worden. Wat een professionele invulling
gaat kosten weten we nog niet. We willen de
nieuwe, slagvaardiger organisatie geleidelijk opbouwen om te voorkomen dat er een
waterhoofd ontstaat.
Niet mogelijk zonder meer inkomsten
Op de laatste ledenvergadering hebben we
met de clubs een eerste contributieverhoging besproken van € 1,85 naar € 2,50
per individueel clublid, ingaande pas over
een jaar in 2016. Als er dan een betere
inschatting is te maken van de gewenste invulling van de organisatie komt het
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FEHAC-bestuur met een voorstel tot een
verdere verhoging. Aan de leden van de
aangesloten clubs wordt gevraagd zich
uit te spreken via hun clubs of deze gang
van zaken gewenst is of dat we alles bij
het oude willen houden. Daarbij moet wel
bedacht worden dat we dan een hoger risico
lopen dat het rijden met klassieke voertuigen
in de toekomst verder beperkt wordt.

Nieuwe betekenis verkeersbord
Milieuzone
Er zijn een twintigtal nieuwe
verkeersborden in Nederland
geïntroduceerd. Twee daarvan gaan
over milieuzones met ook een nieuwe
omschrijving van de soorten voertuigen
die daaronder vallen. Concreet betekent
dat er straks nog nauwelijks oldtimers
milieuzones in mogen en dat het soort
kenteken ineens belangrijk wordt.
Nu ook oude personenauto’s geweerd
Er is een wijziging aangekondigd van de
betekenis van het bord voor de milieuzones
C22a en C22b. In de oude betekenis had
bord C22a (begin milieuzone) alleen
betrekking op diesel vrachtwagens.
Deze dienden minimaal te voldoen aan
de uitstootnorm Euro 4, anders mogen
deze vrachtwagens de milieuzone niet
in. Vrachtwagens op benzine of LPG (de
meeste oldtimer bedrijfswagens lopen
op benzine) waren gewoon toegelaten.
De nieuwe betekenis van het bord
milieuzone gaat veel verder. Het verbod
wordt uitgebreid tot bestelwagens en
personenauto’s. In de toelichting op het
bord staat: Onder de regeling vallen in ieder
geval geen bestelauto’s, die op benzine
rijden, of op diesel rijden als ze van na 2005
dateren. En verder vallen onder de regeling
ook geen personenauto’s, die op benzine
rijden en van na 30 juni 1992 dateren of die
op diesel rijden en van na 2005 dateren.
Dus: oudere personenauto’s mogen er niet
in. De datum 1 juli 1992 is gekozen omdat
dat de datum was waarop de uitstootnorm
Euro 1 verplicht is gesteld. Er waren echter
ook voor die datum al voertuigen die qua
emissie ruimschoots aan deze norm
voldeden. RDW heeft echter in het verleden
de euronorm nooit geregistreerd bij het
kenteken. Dit gebeurt pas de laatste 10 jaar
bij personenwagens. Daarom is gekozen
voor de datum eerste toelating (DET).
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Benzine of diesel
Voor oldtimers betekenen de nieuwe
borden dat alle oldtimers (vrachtwagens,
personenwagens en bestelwagens) op
diesel verboden toegang zijn. Verder
wordt geen enkele oude personenauto
op benzine, die van voor 1992 dateert
nog toegelaten in de milieuzone. Een
bestelwagen op benzine blijft wel
toegestaan. Dit is een regeling verder
zonder enig onderscheid: alleen het
criterium ouderdom is bepalend
geworden. Een benzine bestelwagen
mag de milieuzone gewoon in terwijl de
personenauto waarop deze bestelwagen is
gebaseerd geweerd wordt. En dat terwijl
de motor en dus ook de uitstoot precies
hetzelfde is. De FEHAC vindt deze criteria
veel te streng en overtrokken. Het betekent
straks trouwen zonder de oldtimer
trouwauto, geen oldtimermanifestaties
meer in de stad en ook het einde van de
bevrijdingsoptocht straks in mei 2015.
Bezwaren tegen Milieuzones
De Commissie Juridische Zaken
van de FEHAC heeft drie bezwaren
tegen de uitsluiting van oldtimers in
milieuzones. Het maakt nauwelijks iets
uit voor de luchtkwaliteit, steden worden
‘oldtimerloos’ en elders in Europa bestaan
al wel vrijstellingen voor oldtimers in
milieuzones. Het kan dus veel beter.
Belangengroeperingen niet
geconsulteerd
De FEHAC pleit voor een gecoördineerde
aanpak van de milieuproblematiek in
de steden in samenspraak met de alle
relevante belangengroeperingen. Studies
in Duitsland hebben aangetoond dat de
invoering van uitsluitend een milieuzone
geen significante invloed heeft op de
luchtkwaliteit. Als wordt besloten tot de
invoering van een milieuzone, zal zo’n
zone deel uit moeten maken van een
meeromvattend pakket aan maatregelen.
Nu even de milieuzone regelen via de
introductie van een nieuw verkeersbord
gaat helemaal voorbij aan de daaraan
voorafgaande vraag of de overheid zomaar
het ongestoord genot van een ‘ouder’
voertuig aan banden kan leggen.
Voor oldtimers een uitzonderingsregeling
Oldtimer eigenaren maken doorgaans
slechts sporadisch gebruik van hun voertuig
(gemiddeld maar 2000 km per jaar).

Meestal wordt niet in steden gereden maar
worden ritjes gemaakt in landelijk gebied.
Dit sporadisch gebruik van een klassieke
voertuig heeft geen noemenswaardige
invloed op de luchtkwaliteit in stedelijk
gebied. Oldtimers zijn ons mobiel erfgoed
en daar moeten we zuinig op zijn. Eigenaren
in een milieuzone van een oldtimer worden
veel te hard worden getroffen. Koop
maar een nieuwe(re) auto en u krijgt een
slooppremie voor uw oldtimer, is immers
geen reëel advies. Dit zijn liefhebbers die
hun ziel en zaligheid in hun voertuig steken.
Vrijstelling in Duitsland
In Duitsland zijn enkele jaren geleden
al milieuzones ingevoerd en op dit
gebied is al veel ervaring opgedaan.
De Duitse overheid heeft een expliciete
uitzondering voor oldtimers gemaakt.
Duitse milieuzones zijn niet op oldtimers
van toepassing; niet voor de mensen die
daarin wonen en een oldtimer bezitten
en ook niet voor de mensen die in een
oldtimer op bezoek komen. Inmiddels
heeft ook de Europese Commissie zich
over de oldtimertoegang tot milieuzones
gebogen. Zo worden in de Feasibility Study:
European City Pass for Low Emission
Zones” (2013) o.a. oldtimers genoemd
als één van de groepen waarvoor een
uitzondering gerechtvaardigd is.
Centrale overheid heeft geen
coördinerende rol
Niet iedere milieuzone sluit de dezelfde
soorten voertuigen uit. De ene gemeente
doet het zo en de aangrenzende gemeente
vijf kilometer verderop doet het weer
anders. Willekeurig en onduidelijk voor de
burger. De milieuzone van Utrecht geldt
bijvoorbeeld niet voor oude personenauto’s
die op benzine rijden. De gemeente Utrecht
zal dus met extra bordjes onder het nieuwe
milieuzonebord moeten gaan werken om
dit duidelijk te gaan maken.
Actualiteit
Het is nog steeds de vraag of het nieuwe bord
voor de milieuzone er überhaupt wel komt.
De Tweede Kamer gaat erover en het CDA
heeft een motie aangekondigd om het bord
niet te willen in voeren. “Nodeloos ingewikkeld, kostbaar, niet doelmatig en achterhaald
nu door recente vermindering van fiscale
voordelen voor oude diesels het aantal auto’s
al fors teruggedrongen is”, heeft CDA-Kamerlid Sander de Rouwe al laten weten.
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NIEUWE LEDEN
764 G. Loode				| Anloo
765 J. Biemond				| Bergschenhoek
766 J.P. Meijer				| Ouderkerk a/d Amstel
767 M.T. de By				 | Abcoude
768 J.T. Bakker			| Den Ilp
769 M.P. van Delft Westerhof		 | Amsterdam
770 M.A. Aarts				| Amstelveen
771 R.F.V. Pavlik			 | Wassenaar
772 W. van Ewijk			 | Schalkhaar
Geen aspirant-leden

NIEUWE LEDEN
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AUTO VAN DE ZAAK:
KOSTENPOST OF
INVESTERING?

> Accountancy
> Belastingadvies
Juridisch advies
Due diligence
> Risk Advisory
Corporate Finance
Salarisverwerking
Internationaal

Auto’s. Eigenlijk bedoeld om ons van A naar B te vervoeren. In onze
praktijk zien we dat er ook andere zaken meespelen. Uitstraling, emotie
of zelfs als ultieme beloning van uw zakelijk succes. Auto’s zijn echter
ook kostbare posten op uw balans. Of het nu een splinternieuwe geleaste
Cayenne of een Carrera RS uit 1973 in mint condition is, bij FSV weten we
als geen ander hoe uw auto zo verstandig mogelijk ondergebracht kan
worden in de financiele begroting van uw onderneming.
FSV kijkt verder dan de cijfers, altijd. Een ambitieuze ondernemer
wil méér dan alleen een jaarrekening en een goede boekhouding.
Wat betekenen de cijfers? Kan er geïnvesteerd worden? Wat zijn risico’s
voor mijn onderneming? Zijn er mogelijkheden in het buitenland?
Ook met deze vragen kunt u altijd bij ons terecht. Want naast de reguliere
accountancy en administratie biedt FSV méér. Voorbeelden hiervan zijn:
internationale accountancy, audits, corporate finance, risk advisory en
juridische dienstverlening. Meer weten? Kijk op fsv.nl.

UW ONDERNEMING
ONZE ERVARING

Amsterdam – Waalwijk – Zaltbommel
0418 579 679 – info@fsv.nl – www.fsv.nl
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meer dan alleen drukwerk

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

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

t (0182) 61 11 76
info@drukkerij-A2.nl
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Uw Porsche verzekeren
van 10 jaar en ouder!
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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...
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’
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EEN FOTO IS
VOLDOENDE
Om te begrijpen wat klassiekerliefde is.
Om te zien hoe die klassieker was. Om hem
in oorspronkelijke staat te restaureren.
Een schoonheid.

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

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

t r a i n i n g

certificeringsbegeleiding

trAining en
opleiding

.

s

m a n a g e m e n t

mAnAgementondersteuning

,

Kwaliteit, veiligheid, arbo en milieu

Middelbare Veiligheidskunde

Tevredenheidsonderzoek

ISO/VCA/BRL/CE/HACCP etc.

Hogere Veiligheidskunde

Ongevallenonderzoek

Voedselveiligheid

CE-markering en VCA Opleiding

Vergunningenbeheer

Procesborging

Interne auditting

Beleidsontwikkeling

Energie Prestatie Advies (EPA)

Voedselveiligheid

Cultuur en gedrag

MVO en prestatieladder

Arbo en milieu coördinator

Procesoptimalisatie

CO2 footprint

Energielabels EPA

Risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Medische productveiligheid

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.

