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VAN DE VOORZITTER

ZO AAN HET EINDE VAN HET JAAR KIJKEN WE ALTIJD EVEN TERUG
WAT ER ALLEMAAL IS GEBEURD. HELAAS STELT 2020 DAARIN NOGAL
TELEUR. NATUURLIJK VANWEGE DE GLOBALE COVID-19 PANDEMIE,
WAARDOOR ER VOOR ONS ALS VERENIGING WEINIG MOGELIJK WAS.

V

an alle evenementen die we op de kalender hadden staan,

hopelijk meer te kunnen genieten van het Duitse

hebben we er maar twee, in aangepaste vorm, door kunnen

raspaard.

laten gaan. Alle mooie trips, zoals naar Zweden, Le Mans Classic
en het fabrieksbezoek Zuffenhausen konden niet doorgaan. Wat in

Dan nog een oproep. Daar we begin volgend jaar nog

het vat zit verzuurt natuurlijk niet, maar de lol was er wel snel af

met Corona beperkingen te maken hebben, zal ons

dit jaar. De bourgondisch rode 911 is ook eerder dan normaal met

programma aangepast zijn. De nieuwjaarsreceptie

de voetjes van de vloer gegaan. We kunnen alleen maar hopen dat

zullen we niet in normale vorm kunnen laten

er snel verbetering zijn, in de vorm van een vaccinatieprogramma

plaatsvinden. De algemene ledenvergadering zullen

begin 2020. Maar eerlijk gezegd denk ik dat we voor de eerste helft

we wellicht nogmaals online moeten houden. Het is

van 2021 nog even moeten doorbijten. Het is niet anders.

nog de vraag of we met Pasen de traditionele eerste
rit van het seizoen kunnen organiseren. Ik wil jullie

Dat alles houdt natuurlijk niet in dat we niets hebben gepland

vragen om met ons mee te denken over hoe we de

voor 2021. We hebben veel van de evenementen en trips die dit

eerste helft van het jaar het beste kunnen inkleden.

jaar geen doorgang konden vinden, weer voor 2021 op de kalender

We hebben zeker ideeën als bestuur, maar horen

gezet. Daarnaast ook wat nieuwe trips en evenementen. Maar dit

ook graag van onze leden hoe zij het een en ander

is natuurlijk allemaal onder voorbehoud, nog meer dan in andere

zien. Graag horen of zien we jullie ideeën op

jaren. Het wordt er ook niet makkelijker op om evenementen te

voorzitter@klassieke911912.nl.

organiseren. We hebben in afgelopen maanden gemerkt dat het
moeilijk is om afspraken te maken met horeca en accommodaties.

Met het einde van 2020 in zicht, wens ik iedereen

Zo zien we dat het heel lastig is om voor de Zweden trip een hotel

fijne feestdagen. Wel veilig natuurlijk. Meer dan

in noord-Duitsland te vinden die groepen wil accepteren, zonder

normaal zal voor velen voor ons gelden, nieuw jaar,

dat er harde garanties worden gegeven. Dit brengt financiële

nieuwe kansen!

risico’s met zich mee, die we als club niet willen en kunnen dragen.

Het ultieme clubhuis.

Kortom, 2021 blijft een uitdaging, ook als COVID-19 onder controle

Hessel Roukema

zou zijn.

Voorzitter

Maar ondanks alle omstandigheden, kunnen we ons nog steeds
bezighouden met onze gezamenlijke hobby. Zo is er altijd wel wat
te doen op het gebied van onderhoud van onze auto’s. Ik ga deze

Uw Porsche Centrum.

winter kijken of ik de intervalstand van de ruitenwissers weer goed

Kijk voor meer informatie en alle Porsche Centra op porsche.nl

om de olie die er in is gelopen door een lekke klepdekselpakking,

werkend krijg. Verder gaan de warmtewisselaars van het blok af,
eruit te halen. Bij een scherpe bocht naar rechts komt er een
brandlucht de auto in. Ik ben er nu achter dat het olie is die op
de uitlaat komt, binnen in de warmtewisselaar. Tenslotte staat
er nog normaal onderhoud op de planning, zoals het stellen van
contactpuntjes en kleppen. Alles klaar maken om volgende jaar
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Wie Porsche zegt, zegt 911.
De vader van Guus Blom zocht
het een cijfertje hoger, en met
succes: al sinds de aanschaf in
juli 1965 is de 912 familiebezit.
Guus rijdt er sinds 1972 met veel
plezier in. Portret van een vier
cilinder Porsche die een onweer
staanbare aantrekkingskracht
heeft op jonge (klein)kinderen,
maar bij dames minder de
handen op elkaar krijgt …

38

TEKST HENRIE HEMMINK,
FOTO’S MAURICE VOLMEYER,
MET DANK AAN LANDGOED
SALENTEIN, NIJKERK

In deze uitgave

Landgoed Salentein is het passende decor voor
Guus Blom en zijn Porsche 912 uit 1965. Hier
zetelde namelijk Pon Holding. Autoverkoper
Guusis er regelmatig geweest.
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VAN DE REDACTEUR / WEBMASTER

VAN DE REDACTEUR / WEBMASTER

HET IS DINSDAGAVOND 8 DECEMBER ALS IK DE LAATSTE
NET ONTVANGEN KOPIJ VOOR DEZE KERSTEDITIE VAN ONS
CLUBMAGAZINE VERWERK EN DIT STUKJE VAN DE REDACTEUR –
WEBMASTER SCHRIJF, ALWEER DE VIERDE EN LAATSTE KEER VOOR
DIT CLUBSEIZOEN 2020.

E

tie van een 911T 2.4 coupe 1973 in de kleur Hell Gelb. Patrick de

club toegelaten Porsches 911 en 912. Let vooral op

Wit geeft een toelichting op de onlangs geïntroduceerde Clubapp

de introductie van de zogenaamde “buitengewone

en in het stukje Van de Evenementencommissie wordt naast

leden zonder stemrecht” met een Porsche 911 uit de

allerlei andere zaken ook stilgestaan bij het afscheid als voorzitter

periode september 1973 tot september 1977.

van de Technische Commissie Albert Vos. Albert heeft zich zo’n
12 jaar lang voor de club ingezet en hier veel vrije tijd in gestoken.

Tenslotte ook in dit clubmagazine de boekbespre-

Als dank ontvangt hij een exact nagebouwd schaalmodel van zijn

king, het overzicht met nieuwe (aspirant)leden, het

eigen Porsche 911.

FEHAC nieuws en de goedgevulde evenementenkalender voor 2021, met als kanttekening dat alles nog

en bijzonder seizoen waarop zowel de voorzitter als de leden

van Kempen. Ook deze auto kent een bijzondere his-

Zelf deed uw redacteur verder nog verslag van de op zondag

van de evenementencommissie in hun respectievelijke bijdra-

torie, want een vorige eigenaar heeft de auto in 2007

11 oktober jl. verreden Herfstrit en de op 6 december gehouden

in Zuffenhausen bij Porsche laten (deel)restaureren.

online algemene ledenvergadering. Ook is er wederom een uitge-

Ik wens u en de uwen tot slot alvast fijne feestdagen

Een artikel daarover heeft nog in uitgave 2013-01

breide publicatie over onze clubgeschiedenis aan de hand van een

en een gelukkig en gezond 2021 toe!

Onlangs viel mijn oog in nummer 10 van Autoweek Classic op

van Porsche RS Magazine gestaan. Enfin, Paul was

clubblad uit de beginperiode van onze club, deze keer betrof dat

Henrie Hemminks artikel “Een halve eeuw boxerpret” over ons

toch nog niet helemaal tevreden over de sluitnaad

uitgave 3 van jaargang 1, gepubliceerd in juli 1994. Met name in-

clublid Guus Blom en zijn 1965’er Porsche 912. Ik heb Guus

van de kofferdeksel en om een lang verhaal kort

teressant is het stuk over de wijziging van de statuten, in verband

Marc Bezem

meteen gecomplimenteerd met ’t artikel en hem gevraagd of hij ’t

te maken: de auto wordt op dit moment body off

met de door de ALV vastgestelde leeftijdsbeperking van tot de

redacteur – webmaster

leuk zou vinden als ik de AWC redactie toestemming zou vragen

gerestaureerd bij Porsche Classic Centre in Heteren

om ‘t artikel in ons clubmagazine over te mogen nemen. Dat vond

en Paul verwacht er in de loop van 2021 weer mee

hij, waarna ik via AWC coördinator Michiel Willebrands het com-

te kunnen gaan rijden. In de familiekring heet dit

plete artikel kreeg toegespeeld! Guus acteerde enige jaren geleden

project inmiddels “Van een niet sluitende voorklep

al ‘ns met z’n bijzondere auto in ons clubmagazine, maar met

naar een niet sluitend budget…”. Dus dan bent u

name voor de nieuwe lichting leden is dit artikel zeer lezenswaar-

daar alvast op voorbereid.

gen op terugblikken.

dig. Michiel: langs deze weg nogmaals hartelijk dank hiervoor!
Van bijzondere auto’s naar bijzondere personen.
Naast het optreden van Guus en z’n speciale 912 wordt in deze

Aan de hand van eerder publicaties van Porsche

uitgave de schijnwerper ook gericht op de Porsche 911 van Paul

zelf, staan we stil bij de man die voor ongekend
veel publiciteit voor het merk zorgde: Steve McQueen. De topacteur die – ware hij niet al in 1980
overleden – dit jaar 90 zou zijn geworden. Hij had
welbeschouwd eigenlijk maar een echte passie in
zijn leven: racen. Bekend is zijn uitspraak “Racing
is life, Everything before or after is just waiting”.
Naast ’t artikel over McQueen zelf, komt in “Verzamelen is mijn leven” Frank Wrobel aan het woord,
de man die letterlijk alles verzamelde van en over de
cultfilm “Le Mans”. Alleen de originele racekleding
die tijdens de film werd gedragen, ontbreekt nog
aan zijn collectie. Maar die relikwieën zijn inmiddels
onbetaalbaar geworden. Een verhaal over een man
met een inmiddels behoorlijk uit de hand gelopen
hobby.
Goed, wat verder nog in dit extra dikke Kerstnummer. Onze vaste scribent Hakse Straatsma verdiepte
zich in Porsche en veiligheid: welke innovaties werden op dit vlak door Porsche tot half jaren negentig
geïntroduceerd. Als altijd zeer lezenswaardig! Technische Commissie lid Peter Broerse doet verslag van
deel 1 van de zeer grondige en vakkundige restaura-

onder voorbehoud is.
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VAN DE EVENEMENTENCOMISSIE

COLOFON

HET CORONAVIRUS HOUDT IEDEREEN IN ZIJN GREEP. GEEN LEUKE
TRIPS OF BIJEENKOMSTEN MET ONZE ZO GELIEFDE AUTOMOBIELEN.
HET ZIJN VOOR VEEL MENSEN BARRE TIJDEN VOL KOPZORGEN.
SOMS MET ANGST EN VERDRIET MAAR SOMS OOK MET HUMOR.
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VOORZITTER
Hessel Roukema
036 - 537 17 43
voorzitter@klassieke911912.nl
PENNINGMEESTER

EVENEMENTEN

in de auto kunnen stappen en elkaar weer zien op

Ik heb de afgelopen maanden vele video’s met Corona spot voorbij

het eerstvolgende fysieke evenement waar we met

zien komen in de verschillende appgroepen. Het begon met wc-

onze Porsche naar toe rijden, want dat is uiteindelijk

papier en ook nu nog weten mensen toch weer originele grappen te

waarvoor we het allemaal doen. We hopen dat we

bedenken. Dat kan ook niet anders want we zitten massaal thuis,

elkaar weer snel kunnen zien!

hebben geen collega’s fysiek naast ons zitten met wie we kunnen
lachen. De horeca bezoeken om achter de bar te ouwehoeren met
vrienden gaat ook al niet. Op het werk is het allemaal teams, zoom

AFSCHEID ALBERT VOS

en andere digitale hulpmiddelen. Alles op afstand. En zo hebben
we ook op zondag 6 december de ALV gehouden. Niet op een
interessante locatie met bekend gezelschap en een hapje en drankje.
Nee achter de computer...

TERUGBLIK 2019

In de jaarvergadering behandelen we normaal, naast de financiële
cijfers, hoe het afgelopen jaar aan evenementen is verlopen. Iets was
we voor 2019 nog niet hadden gedaan omdat Corona in maart

Tot slot willen we hier nog even stilstaan bij het

opdook… Flink verlaat maar toch een verplichting. Hierbij daarom

afscheid van Albert Vos als voorzitter van de

maar even kort een terugblik op het o-zo-succesvolle jaar van 2019.

technische commissie. Als dank voor zijn jarenlange

Vorig jaar kende een grote diversiteit, met een 15-tal evenementen

bijdrage en inzet, hebben we Alberts auto op schaal

en een gemiddelde opkomst van 23 equipes. De best bezochte

in de kleur Ivory wit tot in detail laten nabouwen

evenementen waren (traditiegetrouw) de Paas- en herfstrit met 24

inclusief het motorkapschild “Nurburgring”. Deze

en 26 equipes. Daarnaast hadden we het Zwarte Woud (22 equipes),

hadden we Albert graag persoonlijk overhandigd

Schloss Dyck (14 equipes), Goodwood (24 equipes) en onze roadtrip

tijdens de Algemene Ledenvergadering afgelopen

door Italië in het kader van de Mille Miglia (17 equipes). Wat een

maart, maar dat lukte helaas niet. Albert, namens het

fantastische trip. Iets waar ik met veel plezier en verlangen op terug

bestuur en alle clubleden heel hartelijk bedankt voor

kijk.

je jarenlange inzet, het schaalmodel komt binnenkort

VOORUITBLIK 2021

jouw kant op!

Voor dit seizoen hadden we ook zo’n mooie agenda met

Namens de evenementencommissie,

evenementen als Le Mans classics, de Zwedenreis en het

Patrick de Wit en Dennis Gronert

fabrieksbezoek aan Stuttgart. Trips die zijn doorgeschoven naar
2021. Zodra Corona het toelaat gaan we weer genieten van mooie
momenten in onze bolides over mooie slingerweggetjes. Of de
benzineluchten opsnuiven en luisteren naar de imponerende

Dennis Gronert
06 - 54 681 475
penningmeester@klassieke911912.nl
TECHNISCH ADVISEUR
Albert Vos
046 - 474 10 63
tc@klassieke911912.nl
SECRETARIS / CORRESPONDENTIE
Vincent van den Berg
Postbus 292
4760 AG Zevenbergen
06 - 247 339 72
secretariaat@klassieke911912.nl
REDACTIE / WEBMASTER
Marc Bezem
06 - 53 236 691
redactie@klassieke911912.nl
webmaster@klassieke911912.nl
EVENEMENTENCOMMISSIE
Patrick de Wit
06 - 28 659 255
ec@klassieke911912.nl
VORMGEVING & DRUK
Drukwerkstudio.nl
Tel: 0348 - 44 12 35
www.drukwerkstudio.nl
LIDMAATSCHAP
Lidmaatschap alleen via automatische incasso
Contributie voor leden e 70,00
Contributie voor aspirant-leden e 51,50
Na 1 augustus e 40,00
Inschrijfgeld eenmalig e 22,75
Begunstigers e 41,50
IBAN nummer NL76 INGB 0000329131 t.n.v.
Klassieke Porsche 911 en 912 Club Nederland
te Almere
www.klassieke911912.nl

motorgeluiden op Le Mans. Daarnaast hebben we nog een aantal
andere reizen op de plank liggen. Denk daarbij aan een rondreis
door het prachtige Boheems paradijs waar rijke hertogen en andere
adellijke families de meest mooie paleizen, kastelen of burchten
bouwde en langs het geboortehuis van Ferdinand Porsche. Maar ook
een roadtrip naar Land’s End, het uiterste puntje van Cornwall, in

NB. Het schaalmodel voor Albert is vervaardigd door

het zuidwesten van Engeland. Er is dus nog genoeg om naar uit te

Patrick Kohnen van Scalepassion.nl. Elders in dit

kijken… Laten we dit beeld voor ogen houden totdat we weer lekker

clubmagazine treft u een advertentie aan.

De Klassieke Porsche 911 en 912 Club Nederland,
alsmede de aan haar gelieerde bestuurders,
ondernemingen en/of toeleveranciers, zijn niet
aansprakelijk voor onjuistheden of enig handelen
op grond van de in dit clubmagazine gedane
mededelingen.
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PORSCHE 911 EN 912 CLUBAPP

KLASSIEKE PORSCHE
911 EN 912 CLUBAPP
H

et is zover, we gaan de Klassieke Porsche 911-912 Clubapp
lanceren! Als je zoekt in de Apple/Google Playstore op

“Porsche club”, zie je dat het aantal clubs wereldwijd met een

Scalepassion

is gespecialiseerd
in exclusieve (Porsche) schaalmodellen en
custom made Porsche modellen.
Rijdt u zelf een Porsche of een andere auto dan kunnen wij
deze voor u namaken als miniatuur/ schaalmodel. Een leuk
relatiegeschenk, bijvoorbeeld voor uw sponsor of een
leuk verjaardagscadeau.
Prijs € 299,voor een exclusief schaalmodel van jouw 911 of 912.

eigen clubapp op één hand te tellen is. Daar mogen we dus best
trots op zijn!
Tijdens het bouwen van de app kwamen we erachter dat we over
ontzettend veel mooi fotomateriaal beschikken, iets bij het bouwen
van een bedrijfsapp nog wel eens lastig is, aldus de ontwikkelaar.
We hebben geprobeerd een app te ontwikkelen die er voor zorgt
dat we dicht bij de leden staan en het clubgevoel zeker verder gaat
versterken.
Wanneer gaan we rijden? Waar is het startpunt? Zijn er nog
foto’s van dat evenement? Op deze vragen komt een nog sneller
antwoord, omdat dit voortaan in je broekzak of tas zit.
Op je gemak digitaal het Clubblad lezen of nog eens terugbladeren
in een oude editie, heel 2019 en 2020 staat er op. Wie zit er
in het Bestuur of in de Technische Commissie? Het maakt
het allemaal een stuk leuker als we er een gezicht bij hebben.
Onze adverteerders en sponsors zijn extra zichtbaar en lopende
clubacties zoals de LED verlichting, kleding, brandblussers en
dergelijke zijn er allemaal terug te vinden.
Ook de Facebookpagina die door clublid Ronald Bosma wordt
beheerd, is eraan gekoppeld. Misschien willen we er in de

best wat (vrijwillige) tijd. Denk dan bijvoorbeeld

toekomst nog meer sociale media aan koppelen. We hebben de

aan het autoriseren en zichtbaar maken van leden.

Clubapp voor iedereen toegankelijk gemaakt, echter een groot deel

We vragen jullie dan ook in sommige gevallen om

van de content zit achter de “leden login” en is alleen te benaderen

geduld.

door geautoriseerde leden.
Graag willen we dat jullie jezelf zichtbaar maken achter het login

Download de Clubapp nu

gedeelte onder de sectie “Leden”. Hier kun je je (partner) naam,

en lees de instructie op

werk en een paar foto’s invoeren. Tijdens ritten en evenementen

de website (achter de

stel je jezelf aan een collega clublid voor, maar vergeet je nogal

leden login) om volledig

eens een naam. Vragen als “wie rijdt er met die zilveren 912?”

gebruik te kunnen maken

of “wie is dat ook alweer met dat gele G-model?” duiken op. Dat

van de app!!

wordt met de Clubapp allemaal een stuk makkelijker en leuker.
Een aantal pagina’s in de app zijn gekoppeld aan onze website

Namens het bestuur,

en een aantal moeten we handmatig vullen. En dit kost soms

Patrick de Wit

Contact: patrickkohnen@hotmail.com
Website: www.scalepassion.nl

EVENEMENTENKALENDER 2021
CLUBEVENEMENTEN

DATUM

PLAATS

LAND

Nieuwjaarsreceptie

zondag 17 januari

Info volgt

NL

Technische dag

zaterdag 27 maart

Info volgt

NL

ALV

Paasrit

Technische inspectie
Cars & Coffee
Zweden rit

Le Mans Classic

Classic Days Schloss Dyck
Fabrieksbezoek Stuttgart
Cars & Coffee
Herfstrit

Technische dag

zondag 14 maart
maandag 5 april
zaterdag 8 mei
mei / juni

6 t/m 13 juni
1 t/m 4 juli

6 t/m 8 augustus

22 t/m 25 september
eind september

zondag 10 oktober

zaterdag 6 November

Info volgt
NH

Mijdrecht

Info volgt
Zweden

Le Mans

Schloss Dyck
Stuttgart

Info volgt
Info volgt
Info volgt

NL
NL
NL
Z
F

D
D

NL

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

Essen

D

SPA Classic

14 t/m 16 mei

Spa

B

Historic Grand Prix

Oldtimer Grand Prix
Collectors day

Concours d’élégance

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

NL

7 t/m 11 april

Porsche Parade Europe

Zowel

NL

Techno Classica

Interclassics

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

NL

EXTERNE EVENEMENTEN

Mille Miglia

EEN FOTO IS
VOLDOENDE

10 t/m 16 mei
24 t/m 27 juni
24 t/m 27 juni
16 t/m 18 juli

13 t/m 15 augustus
Info volgt

28-29 augustus

Rome
Maastricht

Zwitserland
Zandvoort

Nürburgring
Heteren

Soestdijk

t r a i n i n g

m a n a g e m e n t

I

NL
S

certificeringsbegeleiding

trAining en
opleiding

D

.

s

NL
NL
NL

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

NB. Alle gegevens en data onder voorbehoud!

Almelo

AmsterdAm

den bosch

rotterdAm zeist w w w.k Aderbv.nl

DE PORSCHE VAN PAUL VAN KEMPEN

14

Naam: Paul van Kempen
Woonplaats: Amsterdam
Burgerlijke staat: Getrouwd, 2 kinderen
(jongens van 16 en 18 jaar)
Werk: Ondernemer
Auto’s: 1973 Porsche 911 2.4T Coupe (USA
geleverd) kleur metallic bleu (334)
Bijzonderheden: Motor 2.4E mechanische
inspuiting, technische (deel)revisie bij Porsche
in 2007

DE PORSCHE 911 VAN

I

PAUL VAN KEMPEN
k heb de Porsche gekocht bij Porsche Amsterdam, de auto stond

waardoor we de kleur niet goed konden matchen en

in de showroom en toen ik deze eenmaal had zien staan bleef

na overleg hebben we besloten de auto in zn geheel

ik er aan denken. Na een paar keer langs geweest te zijn heb ik de

kaal te maken en in de origineel af fabriek kleur

auto aangekocht. Af en toe een rondje rijden, meedoen aan een

(blaumetallic 324) te spuiten. Maar toen begon het

classic tour, lid worden van de Klassieke 911 en 912 Club, allemaal

vele werk, zodra alles kaal werd gemaakt kwamen we

geweldig! Maar ook de historie van de auto; een vorige eigenaar

oneffenheden tegen die direct goed moesten worden

heeft ‘t zover gekregen dat de auto in 2007 in Zuffenhausen bij

aangepakt. Met het Classic Center hebben we een

Porsche is gerestaureerd. Een artikel over de restauratie bij Porsche

plan opgesteld en zijn we overeengekomen dat we de

heeft destijds in uitgave 2013-01 van Porsche RS Magazine gestaan.

auto, na een grondige inspectie, origineel af fabriek

Dat geeft wel een andere kijk op de auto.

wilden gaan maken. Er wordt enorm gelet op details,
zoals de witte onderzijde van de auto nu met van

Het is begonnen in de zomer van 2019 toen de auto voor een beurt

die blauwe waas van het spuitwerk onder de auto, je

naar de garage was. Ik heb toen gevraagd of er iets te stellen was

merkt echt dat hier liefhebbers werken.

met de voorklep. Aan de linkerzijde sloot deze goed aan maar
aan de rechterkant niet, daar had ik een centimeter speling en

Voorlopig zijn we nu eind oktober, het chassis is

daar begon ik me aan te storen. Er was gelukkig nog een nieuwe

volledig gerestaureerd en inmiddels in de primer

voorklep beschikbaar bij de fabriek en die zou er dan opgezet gaan

gezet om vervolgens 4 weken te drogen. De nieuwe

worden, maar dan zouden wel de spatborden eraf moeten om het

kabelboom is besteld, de originele stoelen zijn

geheel weer sluitend te krijgen en dan zouden die meteen mee

gevonden om vervolgens in pepita stof bekleed te

worden gespoten.

worden, het originele stuur is binnen en de eerste
onderdelen van de wielophanging voor en achter

De auto staat inmiddels vanaf januari 2020 bij Porsche classic

zijn binnen in nieuwstaat. De Fuchs velgen zijn

in Heteren en bij het monteren van de voorklep kwamen er toch

opgestuurd naar een bedrijf in Frankrijk, daar worden

al wat uitdagingen tegen, de kleur was niet origineel af fabriek

ze weer als nieuw gemaakt.
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DE PORSCHE VAN PAUL VAN KEMPEN

De drive om het door te zetten is omdat we op een gegeven moment
niet meer terug konden, als we zouden stoppen weet ik wat er
nog aan de auto moet gebeuren als ik deze auto in mijn bezit wil
houden. De eerste vraag aan mij was ook of ik de auto binnen nu en
5 jaar wil gaan verkopen, maar dat ben ik niet van plan. Er komt een
moment dat de kinderen een keer het doek van de auto halen en
dan zeggen: ‘Oh ja, dat had die ouwe ook nog’.
Ik ken mezelf, ik wil alles perfect hebben en dan moet het ook in
één keer goed, het was nu of nooit en gelukkig vond m’n vrouw
dat ook! Zij wil ook dat ik doorzet om de auto ‘af fabriek’ terug
te krijgen. En ook omdat we nu weten dat de auto origineel is
afgeleverd met pepita bekleding, dezelfde bekleding als in de auto
waar m’n vrouw nu mee rijdt. Dat gaf ook de doorslag.
Titel van de restauratie luidt dan ook intern in het gezin: van een
niet sluitende voorklep naar een niet sluitend budget.
Verdere info volgt zodra meer bekend is, ik verwacht de auto in het
tweede kwartaal van 2021 terug te krijgen.
Paul van Kempen

DE PORSCHE VAN PAUL VAN KEMPEN
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Wie Porsche zegt, zegt 911.
De vader van Guus Blom zocht
het een cijfertje hoger, en met
succes: al sinds de aanschaf in
juli 1965 is de 912 familiebezit.
Guus rijdt er sinds 1972 met veel
plezier in. Portret van een vier
cilinder Porsche die een onweer
staanbare aantrekkingskracht
heeft op jonge (klein)kinderen,
maar bij dames minder de
handen op elkaar krijgt …
TEKST HENRIE HEMMINK,
FOTO’S MAURICE VOLMEYER,
MET DANK AAN LANDGOED
SALENTEIN, NIJKERK

Landgoed Salentein is het passende decor voor
Guus Blom en zijn Porsche 912 uit 1965. Hier
zetelde namelijk Pon Holding. Autoverkoper
Guusis er regelmatig geweest.
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Artikel verscheen eerder in Autoweek Classics uitgave 10 - 2020.
Het artikel is overgenomen met toestemming van de uitgever.
De (auteurs-)rechten met betrekking tot de inhoud en de
opmaak (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen,
geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij
DPG Media en/of haar licentiegevers. Kijk voor informatie op
https://www.dpgmediamagazines.nl/en/copyright/.
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PORSCHE 912 (1965)
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zorgt dat voor meer rust aan boord, ook motorslijtage wordt hiermee verminderd. Idem het verbruik, maar dat is bij een Porsche uiteraard van
ondergeschikt belang. Ook de Hella-mistlampen
bewijzen nog immer hun diensten. Tijdens rally’s
bijvoorbeeld, iets waar Guus graag aan meedoet.
Sterker nog: hij zit zelf in de organisatie van de
Classic Tulpen Rallye! De oorspronkelijke
4½J-velgen vond vader Henk niks, dus zijn al snel
5½J’s gemonteerd. Het kofferrekje is helaas niet
meer aanwezig en het houten stuur schittert vandaag de dag eveneens door afwezigheid, maar de
originele Blaupunkt-radio is nog wel present, al
heeft Guus die niet vaak aanstaan. “Liever geniet
ik van het geluid van de boxer.”

Alle papieren, boekjes e.d. zijn
nog aanwezig. Guus draagt ze
nooit bij zich: “Als ik ze kwijtraak,
is de auto direct minder waard.”

Huwelijksreis

Een tijdloos silhouet, dat rijdend
niet de kenmerkende zescilinderboxersound heeft, maar een viercilinderequivalent (1582 cc, 90 pk) laat horen.
De motor is origineel Porsche en dus
geen (aangepast) VW-blok.

A

uto’s zitten Guus Blom (76) in het bloed,
een erfenis van zijn vader, Henk, die in de
jaren 50 Centrum Garage in Amersfoort begon. Dat bedrijf bestaat nog steeds, al worden er
tegenwoordig geen Volkswagens en Audi’s meer
aan de man/vrouw gebracht. Het pand is nog altijd familiebezit, de inhoud ervan wordt verhuurd
aan importeur Pon, die er Seats verkoopt. Guus
kan veel verhalen over de naoorlogse tijd. “Naast
de verkoop deed mijn vader de verhuur van auto’s.
Nettenbouw, de PTT … allemaal kwamen ze bij
hem. Niet zelden werden VW Busjes voor meerdere jaren gehuurd!” Hij gaat verder: “Van Pon kocht
mijn vader tevens demo-Porsches, waarin hij dan
een blauwe maandag rondreed om ze vervolgens
weer door te verkopen. In mijn jeugd heb ik ze allemaal voorbij zien komen: Porsches met gedeelde voorruit, coupés, cabrio’s … Afijn, in de zomer
van 1965 hadden wij een plaatje van een gele 356

SC Coupé voor de deur staan, naar verluidt de
ex-auto van de echtgenote van Mijndert Pon. Het
kenteken weet ik nog: BD-24-50. Mijn moeder en
ik waren er gek op. Maar ja, bij mijn vader was zijn
wil wet, dus op een gegeven moment beval hij:
‘Guus, breng mij naar Pon, want de nieuwe auto is
klaar.’ Bij Pon Porsche, aan de Arnhemseweg in
Amersfoort, waar Ben Pon toen nog gewoon in de
showroom rondliep, bleek dat deze rode 912 te
zijn. Eenmaal thuis vond mijn moeder het maar
zozo. Ze heeft er uiteindelijk niet veel in gezeten.

‘Mijn vader werd dikker
en strammer, paste er
steeds moeilijker in’

Mijn vader aanvankelijk wel, maar allengs werd
dat minder: hij werd dikker en strammer, paste er
steeds moeilijker in … Zodoende reed ik er vanaf
1972 bijna dagelijks mee.” In die tijd bezat Guus
zelf ook een garagebedrijf plus tankstation in
Amersfoort, maar hij verkocht geen nieuwe auto’s,
enkel occasions. “Dat waren vaak inruilauto’s van
mijn broers, Hans en Joop, die inmiddels Centrum
Garage van mijn vader – hij ging met pensioen
hadden overgenomen. Die verkocht ik of zelf, of ik
stootte ze door naar mij bekende handelaren in
het hele land. Ik heb van alles door mijn vingers
zien gaan en ik heb ook zelf diverse auto’s gereden. Vaak grote stations, want ons gezin groeide:
Mercedes-Benz 280TE (W123), Volvo 265 GL … Ook
een VW 412 en een Audi Quattro hebben voor
onze deur gestaan. Tegenwoordig hebben we voor
het dagelijks vervoer een Audi Cabriolet V6 en
voor mijn vrouw een Daewoo Matiz. Ik begon ooit
met een Kever uit 1948. Had mijn vader uitgezocht. Ik heb hem zelf opgeknapt en toen ik daarmee klaar was, zei hij: “Zo, nou wil ik er 100 gulden voor hebben, want ík heb hem tenslotte
gekocht.” Zo was hij. Maar wat ik niet wist, was
dat de 2,50 die ik morrend elke week afdroeg,
linea recta weer in mijn spaarpot ging! Later heeft
hij net over de grens bij Enschede nog een
Karmann Ghia uit 1962 met zijschade voor mij

Slechts de eerste 500 geproduceerde 912’s kregen
een in de carrosseriekleur gelakt dashboard mee. Daarna
was het uitgevoerd in matzwart, met een strook geborsteld aluminium. Een houten stuur, Hella-mistlampen en
een vijfbak waren opties die de vader van Guus op zijn 912
bestelde. Helaas is het houten rad verloren gegaan.
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gekocht. Er stond welgeteld 500 kilometer op de
teller! Die auto heeft hij zelf weer helemaal strak
gemaakt. En tussen al deze auto’s loopt die 912
door als de – letterlijk – rode draad.”

Vijfbak
Tijd om de fraaie 912 eens wat nader te bekijken.
Geïntroduceerd in het voorjaar van 1965, was de
912 de oplossing voor wie een 356 reed en de
overstap naar de zescilinder 911 te groot was. Qua
uiterlijk was er nauwelijks verschil tussen de 911
en de 912. Het interieur was wel soberder uitgevoerd, met bijvoorbeeld de eerste jaren een dashboard met drie klokken in plaats van de gebruikelijke vijf. Ook was een vierbak standaard. Met een
licht teruggetunede motor uit de 356 (90 pk; dat
was 5 pk minder dan het blok uit de 356, maar ter
compensatie was er meer koppel onderin) was de
912 ongeveer even duur als dat model, maar dui-

zenden gulden goedkoper dan een 911. Ondanks
de grote uiterlijke overeenkomsten met de 911,
werd de veel goedkopere 912 geen groot succes.
Hij reed nota bene beter, omdat de lichtere motor
de auto stabieler en minder staartlastig maakte.
Tussen 1965 en 1969 zijn er ruim 32.000 gebouwd,
plus in 1975 en 1976 nog een kleine 2.100 exemplaren van de 912E. Die was exclusief voor de
Amerikaanse markt bestemd, aangezien de 914
uit productie was genomen en de nieuwe 924 nog
niet beschikbaar was. Die 912E had de carrosserie
van de 911 2.7 en opnieuw een viercilindermotor,
maar nu met L-Jetronic benzine-inspuiting, een inhoud van 1.971 cc en ook een vermogen van 90 pk.
Dat Guus’ vader precies wist wat hij wilde, komt
goed tot uitdrukking in de zorgvuldig uitgezochte
opties die hij op zijn 912 bestelde: van de vijfbak
(zoals hierboven gemeld was een vierbak standaard) wordt nog steeds geprofiteerd. Niet alleen

De meest actieve periode uit het leven van de 912
waren de jaren 1972-1980, de tijd dat het gezin
nog klein was. “In 1976 zijn Anneke en ik ermee
naar Schotland geweest. Op het kofferrekje hadden we ons tweepersoonstentje, achter de voorstoelen een koffer, een butagasfles, twee pannen,
twee stoeltjes en een tafeltje. Een prachtvakantie
gehad! Een jaar later op huwelijksreis naar Spanje,
met precies dezelfde bagage. Maar liefst vijf weken bivakkeerden we er. We zijn bijna tot aan
Valencia gekomen. Wat was het heet, maar wat
een schitterende reis! In Schotland kregen we
trouwens pech. Wil ik de hovercraft af rijden, blijkt
het schakelmechanisme defect. Een geluk daarbij
was dat ik richting een Rolls-Royce-garage rolde.
Er bleek ergens een boutje los te zitten. Kostte me
een paar pond plus een pakje sigaretten. Zo ging
dat toen, haha! Later weigerden de ruitenwissers
ook nog eens dienst, maar verder hebben we weinig panne beleefd. Ik ben een keer van achteren
aangereden, maar dat was het dan. Ach, en de 912
heeft nog eens in Amersfoort gefigureerd in een
bloemencorso, tijdens de opening van de nieuwe
brug op de Kamp. Eén van de laatste memorabele
ritten was die in de strenge winter van 1978-1979
naar familie in Friesland. Iedereen raadde ons af

Het antieke kenteken
zorgt regelmatig voor verbaasde blikken. Je zou het
niet zeggen, maar deze
Porsche 912 is inderdaad al
55 jaar oud.
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De eerste bouwjaren omvatte het dashboard
drie ronde klokken, later werden er dat, net als
bij sterkere broer 911, vijf. Maar altijd met de
toerenteller prominent in het midden. De originele Blaupunkt-radio blijft vaak uit, zodat Guus
nog intenser van zijn 912 kan genieten.

om te gaan, maar we deden het toch.” Anneke:
“Waarom, dat weten we niet meer. We hebben tot
aan Lemmer achter een vrachtwagen gereden, in
z’n tweede versnelling met 40 km/h. Normaliter
vanaf Hoevelaken een rit van een uurtje, maar wij
hebben er drie uur over gedaan. Een soort overlevingstocht was het, maar we hebben het gehaald.
Uiteraard!” Guus: “Daarna is er niet veel meer met
de auto gereden. Dat kwam in de eerste plaats
door gezinsuitbreiding, zodat we overstapten op
stationwagons, en ten tweede doordat de staat
van de 912 toch wel snel verslechterde.”

Stof vergaren
Langzamerhand werd het stiller rond de rode
sportwagen. In 1980 – bij een kilometerstand van
107.000 – werd de auto gestald in de kelder van
Centrum Garage, waar hij lange tijd stof stond te
vergaren. Gek eigenlijk, dat eerdere auto’s nogal
vluggertjes bleken te zijn, maar deze een blijvertje
is. Guus: “Ja, verkopen was toen geen optie. Nu
nog niet, trouwens. Het was toch de auto van onze
vader.” Het ondernemerschap plus een druk gezinsleven zorgden ervoor dat een grondige opknapbeurt lang op zich liet wachten. Het was
Guus’ neef Hans junior die in de loop van de jaren
90 deze klus op zich nam. Aan het eind van dat
decennium was de 912 mechanisch weer tiptop in
orde, maar vanwege ruimte- en tijdgebrek bleef
het optische verhaal lange tijd onbeschreven. “We
hielden in die tijd weleens familieberaad over wat

te doen met deze half afgebouwde, maar veilig
onder een originele Porsche-afdekhoes rustende
auto, maar niemand had een passend antwoord.”
Zo bleef de 912 in zijn Doornroosje-slaap. Tot
2010. “Enkele jaren daarvoor had ik mijn autobedrijf en tankstation verkocht en genoot ineens van
veel vrije tijd. Samen met een bevriende garagehouder ben ik verdergegaan waar mijn neef was
opgehouden. Een moeizaam karwei, maar het is
uiteindelijk gelukt. Met behulp van internet voor
ontbrekende onderdelen en een handvol Porschespecialisten. Plus een zak pecunia, maar … een
Porsche houdt altijd zijn waarde. Bovendien hadden we soms geluk. Neem de letters op de achterklep. Op een Amerikaanse website stonden ze te
koop voor $ 4.500. Kom ik bij een specialist in
Beneden-Leeuwen voor een ruitenwissermotortje,
blijkt dat deze die letters ook had liggen. Weliswaar geoxideerd, maar een bad deed wonderen!
En voor een fractie van de Amerikaanse prijs,
natuurlijk. Naar het opschrift ‘912’ was het eveneens lang zoeken, maar ook dat heb ik op de kop
kunnen tikken.”

Tijdloos
En zo staan we op een zonnige zondagochtend in
Hoevelaken oog in oog met de puntgave 912. Het
‘antieke’ kenteken EM-85-38 zorgt voor enigszins
verbaasde blikken bij het aanschouwen van het
tijdloze silhouet, ontworpen door Ferdinand
‘Butzi’ Alexander Porsche, zoon van Ferry en

In Guus’ hobbykamer treffen
we veel miniaturen aan, ook
niet-Porsches. Plus kentekenplaten uit verre oorden, met
een voorliefde voor die
uit alle Staten van het
Verenigd Amerika! Het fraaie
356-diorama is zelfbouw.

‘Verkopen was toen geen
optie. Nu nog niet,
trouwens. Het was toch
de auto van onze vader’
kleinzoon van oprichter Ferdinand Porsche, maar
het klopt als een bus! Deze auto is echt 55 jaar oud
en nog altijd bij een en dezelfde familie. De Rooie,
zoals Guus de 912 liefkozend noemt, staat te blinken in de zon, klaar voor een heerlijke rit. Iets wat
Guus maar al te graag doet. “Ja, rally’s! Na de restauratie heb ik met een schoonzoon een Alpentoertocht gereden: in acht dagen 13 bergpassen.
Maar ook ritjes over de Veluwe zijn fijn. Het liefst
alleen. Er zit stuur- noch rembekrachtiging in, dus
je wordt aan het werk gezet, hè? En lekker in die
pot roeren (= schakelen, red.)!” Echtgenote
Anneke vindt het best dat Guus in z’n uppie De
Rooie uitlaat, want evenals haar schoonvader destijds merkt ze dat de jaren gaan tellen: met de
lage instap en zit gaat ze niet meer zo vanzelfsprekend om als voorheen. “Ik zit er niet meer fijn
in, krijg snel last van mijn rug”, horen we als we
even later aan de koffie zitten, omringd door een
schare nakomelingen. Twee dochters en drie
kleindochters zijn aanwezig, waarbij vooral het
jonge grut het prachtig vindt dat opa zo’n machtige sportwagen bezit! Welk kleinkind kan dat nou
zeggen? Met dank aan overgrootvader Henk, met
zijn rechtlijnige karakter. Een herinnering daaraan
hangt pal achter de voordeur: een enorm Porscheemaillebord. “Dat hing bij Pon op kantoor. Mijn
vader trekt het zonder dralen van de muur en
zegt: ‘Zo, die is van mij!’ ‘En míjn bord dan?’ protesteert Mijndert. ‘Je haalt maar een nieuw bord
uit Stuttgart!’”, schatert Guus. Zelf weet hij zijn
mondje ook wel te roeren. “Ik word nogal eens
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De vader van Guus kocht in juli
1965 de 912 als opvolger van een
fraaie, gele 356 SC Coupé, tot
spijt van zijn echtgenote.

aangehouden door de politie. Steevast vragen ze
dan om mijn papieren. ‘Natuurlijk heb ik die niet
bij me. Die liggen thuis. Wat dacht je dan: als ik ze
verlies, dan is de auto direct minder waard’, antwoord ik dan, om er meteen aan toe te voegen:
‘Gaat het je nou om die papieren of ben je nieuwsgierig naar de auto?’, en dan blijkt het altijd het
laatste te zijn. Ook leuk: een tijdje terug sta ik op
een parkeerplaats, stopt een man uit Limburg
naast me, die samen met zijn kleinzoon aan het
toeren is in zijn 356. Hebben we heerlijk lang
staan kletsen.” We horen het: die 912 is in prima
handen. En dat zal zo blijven, want later gaat hij
niet naar een van Guus’ kinderen. “Nee, ik heb er
vier. Daar komt ruzie van. Als het zover is, dan
gaat de 912 naar mijn neef Hans junior. Hij is tenslotte begonnen met de restauratie, hij mag hem
verder verzorgen. De kilometerstand is nog maar
116.000, dus die gaat nog wel even mee!”

Rode sportwagens werken als een magneet
op kinderen. Dat was al zo in 1971 met Guus’ oudste
zoon Edwin (destijds 2 jaar oud) achter het stuur,
en nu geldt dat nog steeds voor sowieso drie
van zijn kleindochters!

PORSCHE 912 (1965)
TECHNISCHE GEGEVENS
Motor 4-cil. boxer
Cilinderinhoud 1.582 cc
Max. vermogen 66 kW/90 pk bij 5.800 tpm
Max. koppel 122 Nm bij 3.500 tpm
Gewicht 942 kg
Topsnelheid 185 km/h
0-100 km/h 13,5 s
Nieuwprijs ca. ƒ 15.000/€ 6.807 (1965)
Als Guus zegt “Ik ga even De Rooie uitlaten”, dan weet echtgenote Anneke
hoe laat het is. In z’n eentje over de Veluwe toeren, vindt Guus heerlijk.
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H

et was met alle ontwikkelingen rondom CO-

gen aangeboden. Aansluitend kon men de uitgezette gaan rijden,

VID-19 spannend of de laatste rit van dit seizoen

die voerde langs schilderachtige plaatjes als Ugchelen, Assel, Uddel,

doorgang kon vinden. Dankzij de inventiviteit en het

Elspeet, Vierhouten, Emst, Leuvenem en Ermelo. Mede dankzij het

doorzettingsvermogen van met name Patrick de Wit

onverwacht mooie en zonnige weer werd het een heerlijke rit langs

werd er toch een “corona-proof” formule gevonden

de mooiste plekjes van de Noord Veluwe.

om de herfstrit te laten plaatsvinden.

De lunch onderweg was op eigen gelegenheid, wijzelf stopten samen

Daarbij werden wel enige con-

met nog enkele equipes rond een uur of

cessies gedaan, het oorspron-

een bij De Boerenschuur nabij Vierhouten,

kelijk geplande verzamelen in

uiteraard met inachtneming van de 1,5 me-

horecagelegenheid ‘t Leesten

ter onderlinge afstand! Op het eindpunt, de

ten zuiden van Apeldoorn was

parkeerplaats van Kasteel Staverden, wer-

niet mogelijk, in plaats daar-

den de deelnemers opgewacht door onze

van werd op de nabij gelegen

voorzitter Hessel Roukema, die klaar stond

parkeerplaats bijeen gekomen.

met een verfrissing en wat te knabbelen.

Rond de klok van elf uur waren

Ondanks de beperkingen kijken we terug

de meeste deelnemers gearri-

op een zeer geslaagde afsluitende rit van dit

veerd en werd een line-up ge-

bijzondere Porsche seizoen. Speciale dank

organiseerd, waarna alle deel-

gaat uit naar organisatoren Patrick de Wit

nemers van Patrick en diens

en Hessel Roukema.

dochter naast het roadbook
koffie of thee met iets lekkers

Marc Bezem

door het raam van de auto kre-

redacteur – webmaster
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ALGEMENE LEDENVERGADERING
OP 6 DECEMBER 2020
Korte terugblik op de op 6 december 2020 gehouden Algemene
Ledenvergadering, die oorspronkelijk op zondag 15 maart zou worden
gehouden maar vanwege het uitbreken van de COVID-19 pandemie werd
uitgesteld. Om diezelfde reden werd de vergadering deze keer online via
Zoom gehouden. Naast het voltallige bestuur hadden zich zo’n zeventien
leden voor deze ALV 2.0 aangemeld.

D

ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 6 DECEMBER 2020

Verder wordt gememoreerd dat de Belastingdienst

eigenaren van de zogenaamde G-modellen. Er zijn op dit moment

(grote) clubs en verenigingen op de korrel die evene-

zo’n 265 bij de club aangesloten leden. De redacteur zal in clubma-

menten en commerciële activiteiten organiseren, in

gazine 2021-01 een update van het huidige leden- en autobestand

verband met de BTW plicht. Tot nu toe is onze club

meenemen. Bert van de Berg geeft aan verheugd te zijn dat hij met

nog niet aangeschreven.

zijn G-model na de leeftijdsverruiming kon aansluiten bij onze club.

Johan Meijer wordt naast Roelof Kleinjan lid van de
kascommissie, Gerard Wigmans wordt reservelid.

Theo de Winter geeft een compliment aan de redacteur voor de
clubmagazines, die altijd met heel veel plezier worden gelezen. De

BESTUURSSAMENSTELLING

redacteur geeft aan dat het succes van het clubmagazine valt of

Zowel Dennis Gronert als Vincent van de Berg worden

staat met de inbreng en kopij van leden en bedankt een ieder die al

met unanieme stemmen herverkozen tot penning-

dan niet op regelmatige basis hieraan een bijdrage leveren.

meester respectievelijk secretaris.

SAMENSTELLING TECHNISCHE COMMISSIE

Ook voor 2021 worden natuurlijk weer allerlei evenement georganiseerd, de kalender wordt in het Kerstnummer en op de clubwebsite

Onze huidige technische commissie bestaat uit Albert

gepubliceerd, waarbij aangemerkt dat alle evenementen onder voor-

Vos en Peter Broerse. Albert heeft aangegeven na

behoud zullen zijn. Het blijkt in de praktijk lastig om 100% Corona

meer dan 12 jaar de commissie te hebben geleid een

proof evenementen te organiseren, de ontwikkelingen op het gebied

stapje terug te willen doen. Het bestuur wil Albert

van COVID-19 zullen naar verwachting ook hun stempel op de eve-

e vergadering wordt geopend met een kort

graag bedanken voor zijn jarenlange inspanningen

nementen voor in elk geval de eerste helft van 2021 drukken.

welkomstwoord door de voorzitter waarna

voor de club. Het was de bedoeling om het afscheids-

de agenda wordt vastgesteld. Deze is ten opzichte

cadeau – een exact nagebouwd schaalmodel van

De voorzitter legt desgevraagd uit waarom de club zichzelf maar af

van voorgaande jaren wat ingedikt, omdat de

Alberts Porsche 911 – vandaag “digitaal” uit te reiken,

en toe op Porsche evenementen presenteert. Ledenwerving is geen

vergadering nu online wordt gehouden. Besloten

maar omdat Albert niet aan de vergadering deelneemt,

doel op zich, maar in sommige gevallen draagt de aanwezigheid als

is deze keer af te zien van de te doen gebruikelijke

wordt die uitreiking naar een later moment uitgesteld.

club bij aan een evenement. Waar dat het geval is, wordt hieraan

uitgebreide presentaties, zoals de terugblik op 2019

Daar de club een meerkoppige Technische commissie

meegewerkt. Dit wordt door het bestuur per evenement beoordeeld.

en vooruitblik op 2020 en 2021.

voorstaat, wordt er naast Peter een nieuw commissie-

VERSLAG VORIGE VERGADERING
Het verslag van de vorige vergadering op 10 maart
2019 wordt bondig door de voorzitter voorgelezen.

							

lid binnen de clubgelederen gezocht. Bert van de Berg

SLUITING

geeft aan hier belangstelling voor te hebben. Het be-

De voorzitter doet tot slot nogmaals een beroep op de leden voor in-

stuur stelt dat op prijs en komt hier bij Bert op terug.

breng en ideeën in welke vorm dan ook en sluit onder dankzegging

					

aan alle deelnemers de vergadering.

Vanuit de vergadering zijn er geen inhoudelijke

WAT VERDER TER TAFEL KOMT

opmerkingen op het genotuleerde, waarmee het

Net als in 2019 is er in 2020 sprake van een voortdu-

Marc Bezem

verslag wordt vastgesteld.

rende aanwas van nieuwe leden, de laatste tijd vooral

Redacteur - webmaster

CLUBFINANCIËN
Penningmeester Dennis Gronert geeft aan de
hand van de vooraf rondgestuurde presentatie een

Desgevraagd deelt de voorzitter mee dat het clubbestuur geen be-

toelichting op het financieel verslag over 2019. Dat

stuursaansprakelijkheidsverzekering heeft maar daar in het verleden

jaar is financieel goed afgesloten, waarbij opvalt dat

al wel onderzoek naar heeft verricht. Het bestuur zal hier gelet op de

de kosten voor het clubmagazine ten opzichte van

risico’s opnieuw naar kijken en daarvan verslag doen.

het voorgaande jaar enigszins zijn gedaald en dat

Gerard Wigmans laat namens de kascommissie weten in de clubad-

met name de buitenlandse evenementen in omvang

ministratie over 2019 geen onregelmatigheden te hebben aangetrof-

toenemen, maar wel altijd per evenement met een

fen. Onder dankzegging aan de penningmeester wordt de jaarreke-

nagenoeg sluitende begroting worden afgesloten. In

ning voor 2019 vastgesteld en wordt door de vergadering aan het

theorie groeien de risico’s mee met de omvang van

bestuur decharge verleend.

de evenementen, iets wat met COVID-19 nog actueler

Voorts volgt een korte toelichting op de begroting voor 2020, die

wordt ivm. reserveringen en annuleringen. Dit risico

vanwege de COVID-19 behoorlijk anders is uitgepakt. Omdat er heel

wordt zoveel mogelijk bij de deelnemende leden

weinig kosten zijn gemaakt, wordt een presentje voor alle clubleden

neergelegd, teneinde de club aan zo min mogelijk

overwogen. De begroting voor 2021 zal bij de eerstvolgende ALV in

risico’s bloot te stellen.

maart volgend jaar worden toegelicht.
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VERZAMELEN IS MIJN LEVEN

“VERZAMELEN IS MIJN LEVEN,
DE REST IS WACHTEN”
Op de zolder van een gewoon rijtjeshuis bevindt zich een verborgen schat
aan filmartefacten: een ondertekend script, rekwisieten, werkelijk alles met
betrekking tot Steve McQueen’s cultfilm “Le Mans”. Of, in ieder geval, bijna
alles. Dit is het verhaal van Frank Wrobel: een verzamelaar als geen ander.

Er bestaan veel modellen van de Gulf

werden op veilingen gekocht door rijke verzamelaars

Porsche 917 met het nummer 20, maar

voor torenhoge bedragen van zes cijfers. Maar hoe dan

ook deze is gesigneerd.

ook, het hart van de film klopt in Saarbrücken, waar
Frank Wrobel, met de steun van zijn vriendin Jasmin

Mans”. Dit was de film waar Steve McQueen jaren over deed om te

Kühnreich, gedurende vele jaren een netwerk heeft

maken en die hem veel geld kostte. Hoewel het op het moment van

opgebouwd met degenen die zowel voor als achter

de release geen kaskraker was, is de film iconisch geworden in het

de camera bij de film betrokken waren. Hij mocht de

autosportgenre. Het bood een authentieker beeld dan enkele jaren

helaas inmiddels overleden Siegfried Rauch tot zijn

daarvoor opgenomen film “Grand Prix” van Frankenheimer. Het

vrienden rekenen. Hij werd uitgenodigd voor Sieg-

was het prototype voor “Rush” en “Le Mans 66”, hoewel met aan-

frieds 50ste verjaardagsfeestje door de chef-kok die

zienlijk meer Hollywood glamour omgeven.

destijds voor de filmcrew had gezorgd en die de “Steve” steak voor Steve McQueen had gemaakt: gemari-

MUSEUM

neerd in honingsaus en gezoet met stukjes ananas.

Op de zolder van een gewoon rijtjeshuis in de buurt van SaarbrücDuitse Saarbrücken, heeft dit soort opmerkingen al vaker gehoord,

ken staat waarschijnlijk het grootste museum met artefacten uit

FRANK WROBEL NAAST STEVE MCQUEEN

aangezien hij geen klassieke verzamelaar is: hij is een onderzoeker,

de speelfilm “Le Mans”. Laat het woord “waarschijnlijk” trouwens

En toen Sandro Garbo’s episch stripboek “Steve Mc-

een dromer, een fan. Het feit dat het woord “fan” is afgeleid van het

maar weg. Er is geen andere plek op aarde waar u meer originele,

Queen in Le Mans, The Final Opus” in oktober 2019

stamwoord “fanaticus” gaat beslist voor Frank op. Hij zou nooit zo

ondertekende rekwisieten kunt vinden. Zelfs de integraalhelm met

werd gepubliceerd, maakte Frank Wrobel opnieuw

ver zijn gekomen zonder een vleugje obsessiviteit: hij zou Siegfried

het opschrift “Ritter” is er. Johann Ritter, gespeeld door Fred Hal-

deel uit van het verhaal. Vereeuwigd in een tekening

Rauch nooit hebben ontmoet, of zijn originele script hebben gekre-

tiner, reed een van de Porsche 917 KH-racewagens in de film als

naast Steve McQueen. Frank Wrobel is meer dan al-

gen - met een opdracht - of een grote verzameling privéfoto’s van

teamgenoot van Michael Delaney / Steve McQueen. De bij de helm

leen een verzamelaar. Hij is een verzamelaar die het

de set, of een videocassette van de film gesigneerd door Hans Herr-

behorende race-overall ontbreekt helaas.

verhaal van de film vooruit heeft geholpen, die met
onvermoeibare toewijding mensen en hun verhalen

mann. Maar waar begint zo’n passie?
Wie kijkt naar wie? Michael Delaney, alias

heeft opgespoord en daarmee een levende legpuzzel

Steve McQueen, richt zijn blik op Frank

heeft samengesteld uit de rekwisieten en kostuums

De film “Bullitt” vormde de aanzet voor Frank. Niet dat hij sowieso

Wrobel vanaf de poster. Het zijn allebei

van de cultfilm. In plaats van de as te bewaren, houdt

geen affiniteit met dit genre zou hebben gehad. Als trotse bezitter

jagers, beiden hebben grote overwinningen

hij het vuur brandend. Niemand anders zou die bewe-

van een rode Ford Mustang heeft hij zelf al bijrolletjes gespeeld in

op het oog. Elk in zijn eigen achtervolging:

ring kunnen maken, niemand anders heeft dit bereikt.

films, maar ook als presentator, metselaar, reclame-expert en foto-

de een op het circuit, de ander op lange

grafisch model. De nu 53-jarige heeft nooit een conventioneel pad

en labyrintische speurtochten. Altijd hun

DE HELD AAN DE FINISH

gevolgd, noch in zijn professionele carrière noch in zijn privéleven.

grenzen testen.

Michael Delaney is niet degene die over de finish rijdt

OP DE BANK

H

Hij kan in eerste aanleg wat merkwaardig overkomen, maar over-

aan het einde van de film, na 104 minuten spekta-

et leven zelf creëert eigenlijk de meest opwin-

tuigt uiteindelijk met zijn kwaliteiten die maar weinig andere men-

kel. Het is zijn teamgenoot Larry Wilson die naar de

dende filmscenario’s. Een happy end is nooit

sen bezitten: authenticiteit en passie gecombineerd met een flinke

overwinning rijdt voor Porsche. En toch is de held

gegarandeerd, maar je kunt er altijd in geloven. In

dosis eigenwijsheid. Een zoeker zijn zit in zijn DNA. Misschien ver-

van de film de echte overwinnaar, want met een enkel

feite moet je, anders zal mislukking je deel zijn en is

klaart dat zijn affiniteit met Steve McQueen. Misschien is dat waar-

Siegfried Rauch gaf Frank Wrobel zijn originele

gebaar wint hij uiteindelijk alles: het respect van Erich

triomf geen optie meer. ‘Dus jij bent degene die niet

om hij zo gefascineerd is door de grote Amerikaanse filmlegende

script en opende zijn archief. Een groot deel van dit

Stahler, misschien zelfs het hart van Lisa Belgetti, de

archief ging naar het boek “Our Le Mans”, nog een

vrouw van wie hij houdt - en bovendien sluit hij vrede

heel persoonlijk inzicht in de prachtige film.

met zichzelf. Een happy end is natuurlijk wat je er zelf

zal rusten voordat hij mij heeft ontmoet?’ Deze vraag,
gesteld door Richard Rüdiger, een van de acteurs in

OP SLAG VERLIEFD OP MCQUEENS “LE MANS”

“Le Mans”, zou door degenen met een gevoelig ka-

De achtervolging van de Mustang vs Charger in “Bullit” wekte

rakter kunnen worden geïnterpreteerd als een verwijt.

zijn eetlust naar meer. Frank werd onmiddellijk verliefd op “Le

van maakt.
Frank Wrobel was twee keer heel dichtbij het verwerven van de

EEN VERZAMELAAR MET PASSIE

Originele Ritter helm:

originele racekleding, die in 1971 door “Bravo” werden verloot als

Frank Wrobel heeft een brede woordenschat. Maar

de originele prop is nu

onderdeel van de promotie van de film. Drie race-overalls gedragen

het omvat niet “opgeven”. Hij gaat tot het uiterste om

versierd met de handte-

door Steve McQueen tijdens de shoot kwamen in handen van nieu-

weer een stukje van de legpuzzel van McQueen’s cult-

keningen van degenen

we eigenaren en Frank Wrobel slaagde erin om er twee op te sporen.

film te bemachtigen. Voor Frank is het een erezaak,

die bij de film betrokken

contact leggen met weer een hedendaagse getuige,

zijn. Frank Wrobel heeft

Maar telkens als hij dacht dat hij een van deze relikwieën zou kunnen

een andere held van deze film die tegenwoordig een

de helm met succes

bemachtigen, zou het lot tussenbeide komen. De eigenaren zouden

cultstatus geniet. Frank Wrobel, afkomstig uit het

opgespoord.

hun kans schoon zien om veel geld te verdienen. De drie racepakken
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worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke
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om kopij aan te leveren voor het clubblad, in welke vorm dan ook,
om zodoende elk kwartaal een goedgevuld Negen 11 en 12 Nieuws
te kunnen uitgeven. Kopij voor de eerstvolgende uitgave moet op
1 oktober 1994 binnen zijn en Gert-Jan zet zijn brievenbus wijd
open. In de eerstvolgende terugblik op Negen 11 en 12 Nieuws 1e
jaargang – Nummer 4 zal duidelijk worden of er aan zijn oproep
gehoor is gegeven… Hoop doet leven. Gelijk in de voorgaande

MET HET AFGELASTEN OF UITSTELLEN VAN NAGENOEG ALLE
VOOR 2020 GEPLANDE EXTERNE- EN CLUBEVENEMENTEN VIEL EEN
BELANGRIJKE BRON VAN KOPIJ VOOR ’T CLUBMAGAZINE WEG.
DIT WAS AANLEIDING
VOOR ‘T IDEE OM IN
DE CLUBMAGAZINES
IN EEN APARTE
RUBRIEK TERUG
TE KIJKEN OP DE
HISTORIE VAN
ONZE CLUB, AAN
DE HAND VAN DE
OUDE CLUBBLADEN
WAAROVER DE
REDACTIE UITERAARD
BESCHIKT.

uitgave haalt de redacteur verder weer een paar artikelen aan, die
zijn overgenomen uit buitenlandse auto tijdschriften, waaronder
de Auto und Motor Sport van november 1968 en het Amerikaanse
“Exellence – a magazine about Porsche cars”.

Melick over zijn jongensdroom die werkelijkheid
In de evenementenagenda voor het restant van 1994 staan

werd (of toch niet helemaal). Van een Porsche 356

achtereenvolgens op de rol:

in zijn vroege jeugd in de omgeving van Roermond

• De Historische races op Zolder (België) op 6 en 7 augustus

verlegde hij in de loop van de jaren zijn aandacht

met op zondag een oldtimerparade waaraan men als club wil

naar de Porsche 911, een volledig gerestaureerde in

meedoen. Overnachten op de camping nabij het circuit (een idee

concours staat verkerende witte uit 1973 met rood

wat ook voor dit jaar met Le Mans Classic op de planning stond).

leren bekleding en een schuifdak. Die droom is tot

• Een koffiebijeenkomst in Berlicum met aansluitende rit naar
Heusden op 14 augustus.
• De FEHAC Mobiel bijeenkomst op de Müller pier in Rotterdam

D

redactie veel moeite om de leden

derde uitgave van het “Negen

die Harry verlangde was ook in 1994 voor hem al
onbetaalbaar en daarmee onbereikbaar geworden.
Uiteindelijk is het een Indisch rode 911 SC Cabriolet

scooters, bussen etc. worden verwacht. Rotterdam zal die dag

geworden, door hem hoogstpersoonlijk uit Hamburg

“worden overspoeld met historische voertuigen” is de niet

gehaald. Stiekem droomt Harry nog wel van een wit-

geringe verwachting.

te 911 Coupe met schuifdak en roodleren bekleding

• Een bezoek aan de A.V.D. in Driebergen op 1 oktober, uitwerking
nog onderhanden.
• De opening van de nieuwe Porsche vestiging in Leusden op of

en heeft die in zijn droom zelfs gezelschap gekregen
van een 911 Speedster kleur speedgelb of veilchenblau. Wiso gibt es keine Träume mehr?

rond 14 oktober.
volgt nog.

over de geslaagde clubritten en

dan toe nog niet uitgekomen, want de kwaliteit

op 3 september waar zo’n 1.200 oldtimer auto’s, motoren,

• Een technische bijeenkomst op 1 november, nader invulling

eze keer een terugblik op de

In clublid aan het woord vertelt clublid Harry van

In de overgenomen FEHACtiviteiten over net als in de

En voorts een hele trits binnen- en buitenlandse evenementen

vorige uitgave vier volle pagi-

waaraan niet in clubverband zal worden deelgenomen.

na’s wordt verslag gedaan van

-bijeenkomsten bij Bob Hahn in

te mobiliseren. Opnieuw wordt een

de op 25 maart 1994 gehouden

11 en 12 Nieuws”, nummer 3 van

Almere en op Goeree-Overflakkee.

dringend beroep aan de leden gedaan

jaarvergadering, de regelgeving

de 1e jaargang die verscheen in juli

Verder vanzelfsprekend over de

rondom blauwe en grijze ken-

1994. In deze uitgave wordt naast

staturenwijziging en de kalender voor

tekenplaten, wordt iets vertelt

verslagen van enkele clubritten/-

de komende winterperiode en het

over een lopend klassieker polis project met verschil-

bijeenkomsten en ’n tweetal uit de

opvolgende verenigingsjaar 1995. Er

lende verzekeringsmaatschappijen en is er de vaste

archieven opgeduikelde Duits- en

wordt een oproep aan de leden gedaan

rubriek met allerlei kort nieuws.

Engelstalige rijtests van de Porsche

om met ideeën en suggesties te komen

911 911 E/S respectievelijk 911 R (!),

en een bijdrage te leveren aan het

Dat het met Porsche begin jaren ’90 in financieel

melding gemaakt van een belangrijke

organiseren van evenementen in met

opzicht niet goed ging, wordt duidelijk gemaakt in

statutenwijziging. Ook deze keer

name de “minder centraal gelegen

een uit het AD van zaterdag 30 april 1994 overge-

neem ik hier niet alles één op één over

gebieden”.

nomen artikel van de hand van Dick Schornagel

maar beperk ik me tot een beknopte
samenvatting.

onder het kopje “Familie Porsche redt winkel
Ook redacteur Gert-Paul van ’t

met eigen geld”. Uitgelegd wordt hoe de Porsche

Hoff heeft blijkens zijn oproep – of

familie bij monde van Ferry Porsche en Louise Pi-

Gijs van Wagensveld schrijft in

liever gezegd behoorlijk wanhopige

ech het bedrijf dat in het boekjaar 1992 – 1993 maar

zijn stukje van de voorzitter

noodkreet – in zijn rubriek van de

Müller pier Rotterdam

liefst 239 miljoen D-mark verlies draaide, er weer
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bovenop hielp. Daarbij geholpen door

De Porsche 911 E is nauwelijks sneller dan de 911 T,

Zeldzaam want er want er zijn van dit model destijds

het nieuwe model 911 Carrera (de 993

ook op hogere snelheden niet. Sterker nog; tot 160

slechts 4 prototypes en 20 productieauto’s gebouwd

modelserie) die boven verwachting

km/uur accelereert de Porsche 911 T ’t snelst, met

(en naderhand nog vele honderden replica’s en der-

verkoopt en de door in 1993 als jonge

uitzondering van de 911 S die een beter eindschot

gelijke). Er wordt ingegaan op de vele details die deze

en ambitieuze directeur aangestelde

heeft. Hetzelfde resultaat wordt op de kilometer met

auto’s zo speciaal maken, zoals bijvoorbeeld de spe-

Wendelin Wiedeking die vanaf dat jaar

staande start bereikt. Conclusie van het artikel is vrij

ciaal geprepareerde 2,0 liter motor met 2 bougies per

de Japanse productiemethoden bij Por-

vertaald dat men zich afvraagt of het koperspubliek

cilinder die een gezonde 210 pk leverde en pas boven

sche introduceerde. Porsche had in de

bereid is zoveel geld (extra) voor een Porsche 911 E

de 6.000 tpm. een beetje op gang kwam maar dan

jaren daarvoor met lede ogen moeten

of S uit te geven. Dat dat uiteindelijk meer dan goed

wel doorging tot het rode gebied bij 8.000 tpm.

toezien hoe met name de Amerikaanse

zou komen, kon men toen niet nog niet bevroeden…

markt voor dure Euopese sportwagens

De redacteur Gert-Paul van’t Hoff schrijft zelf een

net en diverse Triumph’’s, Alfa Spiders, MGB’s en een A Ford. Voor

volledig in elkaar zakte (van 30.000

Onder het kopje “Verslag Raamsdonksveer” doen

stukje naar aanleiding van het clubbezoek aan het

de lunch onderweg werd een picknickmand uitgereikt, waarvan de

Porsches in 1988 naar 4.000 in 1992), mede door stijgende prijzen

de gebroeders “M. & T. S.” verslag van een bezoek

bedrijf van Bob Hahn in Almere, waar zo’n 25 leden

inhoud rond de middag op de Brouwersdam soldaat werd gemaakt,

als gevolg van de dalende dollar en de peperdure Duitse mark.

aan het – naar ik aanneem want de naam zelf wordt

op afkwamen. Na ontvangst met koffie met gebak

waarna er onder veel bekijks een fotoshoot op de dam werd gehou-

Ook in Duitsland zelf ondervond Porsche veel concurrentie van

nergens vermeld – toenmalige Louwman museum in

was het moment aangebroken om – en ik citeer de

den. Afsluitende borrel was in restaurant “De Gouden Leeuw” in

goedkopere maar (bijna) net zo goede en snelle sportauto’s. Por-

Raamsdonksveer met aansluitende puzzelrit die ein-

letterlijke tekst “ademloos de preek van de voorzitter

Goedereede. En ja, dat bestaat ook nog steeds.

sche moest de productie noodgedwongen terugdraaien van 55.000

digde in het mooie plaatsje Woudrichem. De deel-

aan te horen. Vanaf de kansel gaf voorzitter Gijs ons,

auto’s in 1986 tot 16.000 (!) in 1992 en moest 1.500 van de 8.300

nemers moesten onderweg aan de hand van allerlei

ter overdenking, z’n boodschap mee, waarna een

Onder het kopje statutenwijziging wordt mededeling gedaan van

personeelsleden ontslaan. Het bedrijf werd ook een prooi voor

min meer vage aanwijzingen de route zien te vinden

ieder weer zijns weeg kon gaan”. Aansluitend werden

een door de algemene ledenvergadering vastgestelde leeftijdsbe-

overname kandidaten en moest alles in het werk stellen om dat te

rondleidingen door het bedrijf gegeven en lunch pak-

perking (in plaats van de recente leeftijdsverruiming) van tot de

voorkomen. De voorgangers van Wiedeking, Peter Schultz (1981-

ketten uitgedeeld, voor onderweg tijdens de aanslui-

club toegelaten Porsches 911 en 912 modellen. Tot dan toe waren

1987), Heinz Branitzki en Arno Bonn waren niet in staat geweest

tende rit met als eindpunt Kortenhoef.

alle Porsches 911 en 912 van de modeljaren tot en met 1983 (dus

het tij te keren en Wiedeking moest (en zou uiteindelijk) hoogge-

inclusief de SC modellen) welkom bij de club, feitelijk ten tijde van

spannen verwachtingen waar gaan maken. Nog een interessant feit

de oprichting dus 10 jaar of ouder.

uit dit artikel: al in het najaar van 1993 draaide de fabriek weer op

In een eerste algemene ledenvergadering op 6 mei 1994 zijn met

volle toeren, werd weer winst gemaakt en werden met 7.100 werk-

25 personen onvoldoende stemgerechtigde leden aanwezig voor

nemers 87 auto’s per dag geproduceerd: 72 Porsche 911 modellen,

een 2/3e meerderheid om te kunnen stemmen over een statuten-

2 tot 3 Porsche 928 modellen en zo’n 12 tot 13 Porsche 968 model-

wijziging. Bij vergadering van 10 juni 1994 wordt vervolgens na

len. Dat jaar waren ook de geruchten rond een eventuele overname

“geanimeerde discussie” met meerderheid van stemmen door de 11

verstromd. Het verdere verloop van de geschiedenis kennen we

en opdrachten uitvoeren, een echte puzzelrit der-

(!) aanwezige stemgerechtigde leden besloten tot wijziging van een

inmiddels…

halve met prijsuitreiking na afloop. De gebroeders

aantal artikelen in de statuten, hierna letterlijk geciteerd:

werden op de terugweg naar huis bij 160 kilometer
Onder de noemer “Teurer

per uur geflitst, maar dat bleek naderhand een ijverig

Jahrgang” wordt in een uit

clublid te zijn geweest!

de Auto Motor und Sport 24

Doel

Artikel 2

2.1a	… het instandhouden en restaureren van automobielen van
Clublid J.P. Klepbreuk (…) doet vervolgens verslag

het merk Porsche 911 en 912 van de bouwjaren vóór september
1973 (dus tot model 1974).

/ 1968 overgenomen artikel

Vervolgens een Engelstalig artikel, overgenomen

van de bijeenkomst op Goeree-Overflakkee op

verslag gedaan van de test van

uit het Amerikaanse Exellence Porsche magazine,

zondag 12 juni 1994, waar de club was uitgenodigd

de als dan nieuwe Porsche

over de in de tweede helft van de ’60 door Porsche

door de lokale Automobielclub “Carwei”. De heer K.

Lidmaatschap

911 E en 911 S modellen met

ontwikkelde en gebouwde uiterst zeldzame en daar-

bezoekt het evenement op zijn watergekoelde Duitse

3.1	Leden van de vereniging kunnen zijn zowel natuurlijke als

2 liter motoren met benzine

door letterlijk onbetaalbaar geworden Porsche 911 R.

Artikel 3

tweewieler (?), omdat zijn “kanariegele D..” (?) nog

rechtspersonen, die in het bezit zijn van één of meer automo-

injectie en worden deze au-

onder restauratie was én het die dag veel te warm

bielen van het merk Porsche 911 en 912 van de bouwjaren vóór

to’s qua prestaties vergeleken

was om in een coupé (?) te rijden. Tot zover de toe-

met onder meer de Porsche

lichting op het wagen- en motorpark… Verzameld

911 T (met carburateurs) en

werd er op het terras van Pension “Lely” in Oude

tuurlijke als rechtspersonen, die zonder aan de vereisten van

de Alfa Romeo 1750 GTV en

Tonge (wat trouwens nog steeds bestaat) waar zich

het eerste lid (3.1) te kunnen voldoen, de statuten onderschrij-

Fiat Dino Coupe. Opvallend

bij aankomst van de heer K. reeds een bonte men-

ven en de vereniging willen steunen en voorts in het bezit zijn

is dat de min of meer “zwak”

geling van auto’s hand verzameld. Naast een 11-tal

van een of meer automobielen van het merk Porsche 911 van

september 1973 (dus tot model 1974).
3.2	Buitengewoonleden van de vereniging kunnen zijn zowel na-

gemotoriseerde Porsche 911 T de snelste acceleratietijd tot 80 km/

Porsches 911 en 912 van clubleden waren er zo’n 12

de bouwjaren tussen september 1973 en september 1977 (dus

uur heeft, namelijk 5,5 seconde waar de Porsche 911 S er 5,7 se-

auto’s van de gastheren opgesteld, waaronder een

tot model 1978). Zij hebben geen stemrecht maar hebben ove-

conden over doet en bijvoorbeeld de Fiat Dino coupe 6,9 seconden!

NSU 1000, BMW 3.0 CSI, Ferrari 308 GTS, Saab Son-

rigens alle rechten en plichten van gewone leden.
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Voor alle duidelijkheid nogmaals benadrukt

In de vaste rubriek Boeken en modellen behandelt

Leden en buitengewone leden die een auto bezitten van de mo-

Rens Rietveld diverse pas verschenen Porsche 911

deljaren 1974 tot en met 1983 behouden hun lidmaatschap onder

en 912 modelauto’s en wordt “Das Grosse Buch der

dezelfde voorwaarden als waaronder zij lid zijn geworden.

Porsche Typen” van Lothar Boschen en Jurgen Barth
in de schijnwerpers gezet. In dat boek komt volgens
Rens duidelijk naar voren dat beide auteurs jarenlang nauw bij Porsche betrokken waren.
In de achterste gelederen van het clubblad achtereenvolgens een apart stukje over de FEHAC en
VERZEKERINGEN. Voorts de rubriek techniek
waarin aandacht wordt gevraagd voor het demonteren, schoonmaken en smeren van de pedalenbak van
de Porsche. De rubriek nieuwe leden met een zestal nieuwe leden, 3 begunstigers en 1 rectificatie (!).
De betaling van de contributie middels de accept-

In dit opzicht heeft de club in 2019 met leeftijdsverruiming in feite

giro die in november zal worden toegezonden met

de klok teruggedraaid en is daarin nog een stap verder gegaan met

daarbij de mededeling dat betaling dient plaats te

de toelating van ook de Carrera modellen tot modeljaar 1989 én

vinden uiterlijk 31 januari van het opvolgende jaar,

daarbij het feit dat leden met een G-model niet buitengewoon maar

waarna men bij geen tijdige betaling eerst een her-

gewoon volwaardig lid zijn. In de slotalinea van de inleidende tekst

innering ontvangt, vervolgens opschorting van het

wordt ook gelijk duidelijk waarover de “geanimeerde discussie”

lidmaatschap volgt en als ultiem middel zelfs een

ging tussen de elf aanwezige leden tijdens de vergadering. Men

royement. Voorwaar geen halve maatregelen!

wilde uiteindelijk geen afscheid nemen van inmiddels aangesloten
leden met een G-model tot september 1983 en dat lidmaatschap

Tot slot de medede-

ook niet beperken tot buitengewoon lid. Dat “voorrecht” werd

ling van het feit dat

voorbehouden aan de nieuw toetredende leden met een G-model

opzegging van het

tot modeljaar 1978.

lidmaatschap voor

Verder valt op dat personen met een G-model Porsche 912E uit

1 december plaats

1976 zelfs geen buitengewoon lid kunnen worden (want daar wordt

dient te vinden,

volledig aan voorbij gegaan) en dat er verder niet wordt gesproken

omdat men anders

over de Porsche 911 Turbo modellen. Dat laatste kan zijn omdat de

opnieuw voor een vol jaar aan de club verbonden zal

interne code van de turbo’s officieel 930 was en dit werd gezien als

zijn én dus ook de contributie dient te voldoen.

een aparte categorie.

In de rubriek aangeboden & gevraagd worden
door leden diverse Porsches en onderdelen ter ver-

Samenvattend was de nieuwe situatie na 10 juni 1994 best inge-

koop aangeboden en is de voorzitter op zoek naar 4

wikkeld, met in feite drie categorieën leden:

stuks chroom (enkelvoud ja) wielen 4,5Jx15 met als

• Bestaande en toekomstige leden met een 911 of 912 van de bouw-

toevoeging “zie folder 901”. Voor zover mijn kennis

jaren van vóór september 1973 (F-modellen).

strekt, was de toenmalige voorzitter ook toen al in

• Zittende leden met een 911 of 912 van de bouwjaren tussen sep-

het bezit van zijn smetteloos originele vroege don-

tember 1973 en september 1983 (F- en G-modellen tot en met

kerrode Porsche 912. Toen ik in 1999 toetrad tot de

de SC).

club, zaten daar inderdaad chromen velgen op, wie

• Toekomstige buitengewone leden zonder stemrecht met een 911
van de bouwjaren tussen september 1973 en september 1977

S P E C I A L I S T I N P O R S C H E S C H A D E S & R E S TA U R AT I E C L A S S I C S

Met passie voor het oude ambacht word uw Porsche in eigen
beheer op een vertrouwde manier hersteld / gerestaureerd.

weet verkregen via deze annonce helemaal onderaan
de slotpagina 38 in clubblad nummer 3 van 1994…

(G-modellen tot de SC).
De eigenaren van een Porsche 912E uit 1976 kwamen in het hele
verhaal niet voor. Enfin, ergens in latere jaren werd weer afscheid

Theo van Rijn

Samenstelling artikel:

genomen van het buitengewoon lidmaatschap met een vroeg
G-model, maar daarover lezen we in een latere editie van het club-

Marc Bezem

blad ongetwijfeld meer…

Redacteur-webmaster

www.theovanrijn.nl

theo@theovanrijn.nl

Theo van Rijn Autoschade

06-12459693
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PORSCHE 911
EN DE VEILIGHEID
HAKSE STRAATSMA

“Es war schon immer das Hauptanliegen der Porsche Konstrukteure, ein weitgehend
unfallsicheres Auto zu bauen, d.h. ein Fahrzeug, bei dem durch hervoragende
Straßenanlage, rasante Beschleunigung, erstklassige Bremsen und Reifen alle technische
Vorausetzungen gegeben sind,, um es gar nicht zu einem Unfall komen zu lassen.
Da durch menschliches Versagen Unfälle aber nie völlig auszuschließen sind, sind
die Modelle aus Zuffenhausen auch für diesen Fall gut ausgerüstet. Der wichtigste
Sicherheitebestandteil überhaupt ist dabei die geknickte Lenktsäule“

Chevrolet Monza Coupe 1965

De politiek reageert snel en al in 1966 tekent president Lyndon B.
Johnson de ”National Traffic and Motor Vehicle Act” die ook leidt
tot de oprichting van het Department of Transportation en de National Highway Traffic Safety Administration. Deze Amerikaanse wet
en zijn opvolgers leiden er toe dat er eisen gesteld worden met het

CHRISTOPHORUS 1965

doel de veiligheid van de inzittenden te verhogen door maatregelen
zoals geen uitstekende knoppen e.d. in het interieur, absorberend
dashboard, bevestigingspunten voor veiligheidsgordels, gescheiden

Valproef met zandzak voor stuurwiel Porsche 356

remsysteem, veiligheidsstuurkolom en hoofdsteunen. Daarnaast

GESCHIEDENIS EN ACHTERGROND

OVERHEIDSBEMOEIENIS

In de jaren voor de tweede wereldoorlog hebben de autoconstruc-

Pas de eerste ongeval statistieken brengen bij

worden al snel door andere landen meer of minder overgenomen.

teurs niet veel oog voor de zowel de actieve als passieve veiligheid

de bevolking en overheid het bewustzijn van

De eisen zijn veelal in samenspraak met de auto-industrie tot stand

van auto’s. Onder actieve veiligheid wordt verstaan alles wat op en

de gevaren die samenhangen met de auto. Na

gekomen maar stuiten ook op tegenwerking bijvoorbeeld door de

rond een auto wordt gedaan om de kans op een ongeval te beper-

de tweede wereldoorlog komt er vooral door de

gevreesde extra kosten van de maatregelen en de snelheid waarmee

ken (zoals bijvoorbeeld een ABS en ESP systeem), terwijl de passie-

overheid geïnitieerd wetenschappelijk onderzoek

aan de eisen moet worden voldaan. In volgende jaren neemt het

ve veiligheid de gevolgen van een ongeval beperkt door bijvoor-

op het gebied van de passieve- en actieve veiligheid.

aantal eisen toe bijvoorbeeld ten aanzien van milieu, crashtests,

beeld het uitrusten van een auto met airbags en kreukelzones. In

Maar dit leidt, zeker ook in Amerika, nog niet

airbags, ABS en ESP.

die tijd worden de eisen aan auto’s vooral bepaald door de overheid

tot grote veranderingen in het veiligheidsdenken

met het doel de veiligheid en later ook steeds meer om de gezond-

van de autoconstructeurs. In het jaar 1965 komt

PORSCHE 356

heid van de weggebruikers en de omgeving te waarborgen maar ook

de grote omslag door het uitkomen van het boek

In de jaren 50 van de vorige eeuw ontwikkelt zich bij Porsche en ook

de belastinginkomsten te verhogen. De wetgever komt al rond 1900

“Unsafe at any speed” van Ralph Nader. Dit boek

bij de klanten langzamerhand besef van de noodzaak voor het ver-

In 1955 wordt het dashboard aan de bovenzijde be-

met regels en eisen voor o.a. remmen, verlichting, geluidproductie

gaat uitgebreid in op ongeval statistieken en de

beteren van de actieve en passieve veiligheid. Door het voortdurend

kleed met van absorberende kunststof laag. In 1956

en toelaatbare snelheden. Met het toenemen van het aantal mo-

veiligheidsgebreken van de Amerikaanse auto’s.

verbeteren van de wegligging wordt de actieve veiligheid vergroot.

biedt Porsche voor het eerst heupgordels als extra

torvoertuigen, de krachtiger motoren en de toenemende snelheden

Het boek slaat in als een bom zowel bij het publiek

Naast het toepassen vanaf 1952 van een gelamineerde veiligheids-

aan; vanaf 1962 worden driepuntsgordels op verzoek

neemt ook het aantal verkeersongevallen in de periode naar de

als de politiek en auto-industrie. De eerste zin zet

voorruit, verbetert men, als resultaat van ongevalonderzoek, de pas-

gemonteerd.

tweede wereldoorlog sterk toe. In 1930 hebben de auto’s metalen

de toon: “Al meer dan een halve eeuw lang heeft de

sieve veiligheid door in het interieur de scherpe delen te elimineren.

dashboards, een stuurkolom die als een speer naar binnen steekt

automobiel dood en verderf gezaaid, verwondingen

Een voorbeeld is het jashaakje. Bij een ongeval is een kind zwaar

PORSCHE 911

en uitstekende knoppen en hendels in het interieur. Daarbij zijn de

toegebracht en miljoenen mensen in het verdriet

gewond geraakt door botsing met het verchroomde jashaakje, waar-

Het carrosserie ontwerp van de 911 dateert uit de

autochassis zeer stijf gebouwd zonder enige kreukelzone waardoor

gestort”. Vooral de Chevrolet Corvair, een auto met

na besloten wordt dit haakje direct te vervangen door een aangepast

periode 1959 tot 1964 en baseert zich op dat van

bij een aanrijding de passagiers de volle klap krijgen. Door betere

een 6 cilinder luchtgekoelde boxermotor achterin

met rubber bekleed haakje. In 1952 doet men de eerste botsproeven

de Porsche 356. In die tijd is het berekenen van de

constructies wordt de veiligheid van de auto’s al wel verbeterd door

(zoals bij Porsche 911) en pendelassen, komt er in

met het stuur. Uit hedendaags perspectief ziet de proef waarbij men

sterkte, stijfheid, vervormbaarheid en eigenfrequen-

het toepassen van remmen op alle vier de wielen, dimlicht en bij de

het boek zo slecht van af dat de productie terug gaat

een zandzak van een hoogte op het stuur laat vallen er wat primitief

ties van een carrosserie en onderdelen daarvan nog

duurdere auto’s zelfs veiligheidsglas. Maar voorop staan dan nog

van 235,500 exemplaren in 1965 naar 27.253 in 1967

uit. Maar deze proeven, te samen met de ervaringen die men opdoet

vrijwel geheel handwerk. Een zaak van ervaring

steeds meer motorvermogen, een beter rijcomfort, hogere bedrijfs-

en noodgedwongen stopt in 1969.

met de analyse van ongevallen, leiden tot het toepassen van een

van de constructeur aan het tekenbord. Vooral het

stuur met een verzonken naaf in 1954.

doorrekenen van een zelfdragende carrosserie, voor

zekerheid en natuurlijk de aanschafprijs.

komen er milieueisen op het gebied van uitlaatgassen. De eisen

Bekleed dashboard Porsche 356 vanaf 1955
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zover mogelijk, is dan nog een lastig karwei. Berekeningsmethoden

Valproef met een

Voor de Porsche 911 ontwerpt men een stuurinrich-

Ondanks de hoogte van de ontwikkelingskosten zijn er al snel

die tegenwoordig worden gebruikt, zoals met de eindige elemen-

Porsche 904 in

ting met een geknikte stuurstang waardoor bij een

problemen met de fijne vertanding waarmee de onderdelen van

ten methode (FEM) zijn in principe al wel bekend, maar nog niet

maart 1966

frontale botsing deze niet naar binnen schiet. Peter

de stuurstang met elkaar verbonden zijn en wordt deze al in 1966

uit te voeren. In de auto-industrie begint men in die tijd al meer

Falk (in die tijd test ingenieur bij Porsche) geeft toe

vervangen door een uitvoering met een grovere vertanding.

na te denken over het verbeteren van de passieve veiligheid van

dat het veiligheidseffect van de constructie eigenlijk

een carrosserie. Vooral Bela Barenyi, werkzaam bij Daimler-Benz,

een bijeffect is waar men graag reclame mee maakt.

DE REMMEN

wordt wel de grondlegger van de passieve veiligheid genoemd. In

Door het toepassen van een tandheugel stuurhuis

Het remsysteem van de Porsche 911 wordt vrijwel onveranderd

1952 krijgt hij een patent op het ontwerp van een carrosserie met

dat in het midden van de auto is geplaatst, krijgt men

overgenomen van de Porsche 356C; rondom schijfremmen waarbij

een vervormingstijve veiligheidskooi voor de inzittenden en een

een ruimte besparende constructie (meer bagage-

deze voor de handrem op de achterwielen is gecombineerd met

gemakkelijk vervormbaar voor- een achterdeel; de kreukelzones die

ruimte) en waardoor bovendien de gehele stuurin-

remtrommels. Alleen de diameter van de voorste remschijven is 5

de botsenergie zo veel mogelijk opnemen. Bij de Mercedes W111 die

richting voor rechtsgestuurde auto’s maar weinig

mm groter. De eerste 911S die in 1966 geïntroduceerd wordt, krijgt

in 1959 in productie gaat, worden deze ideeën voor het eerst in de

hoeft te worden aangepast. De stuurstang die uit drie

aan de voorzijde al geventileerde schijven. In het eerste modeljaar

praktijk gebracht. Hiervoor voert Mercedes als een van de eersten

korte door kruiskoppelingen met elkaar verbonden

heeft de 911 geen gescheiden remsysteem. Daarna past Porsche bij

uitgebreide botsproeven uit.

delen bestaat, knikt bij een frontale botsing zijde-

de 911, ook als gevolg van de nieuwe overheidseisen, een geschei-

lings weg en verhindert daardoor het naar binnen

den systeem toe waardoor bij lekkage altijd of met de voor of met

schieten van de stuurstang. Hoewel de constructie

achterwielen geremd kan worden.

van het geheel er vrij eenvoudig uitziet heeft de

Botstest bij Mercedes 1959

Van botsproeven in de ontwerpfase van de 911 is nog geen sprake.

veiligheid van de passagiers vergroot en de auto toch

Wel begint met bij Porsche eind 1965 valproeven met auto’s uit te

een cabrio gevoel geeft, wordt later reclame gemaakt

voeren, vooral ook om de structurele sterkte van de carrosserie te

met de “veiligheidscabriolet”

onderzoeken; eerst nog van 2 meter hoogte en vanaf maart 1966
van een grotere hoogte. In eind 1965 (de 911 is dan al een jaar lang

VEILIGHEIDSSTUURSYSTEEM

in productie) is de eerste 911 coupe aan de beurt; de eer is aan 911

Uit ongevalonderzoek in de vijftiger jaren is gebleken

prototype nummer 5. Deze auto is in 1963 gebouwd en eerst als

dat de stuurstang bij botsingen de meeste slachtof-

tentoonstellingsauto gebruikt (IAA Frankfurt en de Automobiel

fers eist. In 1957 wordt door de Amerikaanse Cornell

Tentoonstelling in Parijs), daarna als demonstratie auto en testauto.

Universiteit een studie uitgevoerd naar de oorzaken

Bij de volgende valproeven wordt de auto aan met een kraan aan de

van verwondingen bij 1.000 ongevallen. Hieruit blijkt

achterzijde opgehesen, waarna men deze met de neus naar beneden

dat bijna 30% van de verwondingen door de stuur-

laat vallen. Een val van 10 meter hoogt komt ongeveer overeen met

stang veroorzaakt worden. Ondanks deze bevin-

een frontale botsing met 50 km/uur. Als eerste mag een Porsche

dingen worden daarna nog steeds auto’s gebouwd

904 er aan geloven, in maart 1966.

waarbij de stuurstang als een soort speer het interi-

ontwikkeling toch nog ruim 250.000 Mark gekost

DE CRASHTEST EN SUPERCOMPUTERS BIJ PORSCHE

en leidt deze uiteindelijk tot zo’n 2 miljoen D-mark

De eerste valproeven hebben vooral tot doel de structurele sterkte

jaarlijkse extra kosten.

van een carrosserie te onderzoeken. Tot het midden van de jaren

Stuursysteem Porsche 911

eur in steekt. Mede oorzaak hiervan is dat de klant de
Al tijdens de ontwikkeling van de eerste Porsche Targa wordt een

passieve veiligheid niet hoog op ’t wensenlijstje heeft

valproef gebruikt. Uit de resultaten van testen op de baan van

staan, maar de styling, het motorvermogen en de

VW in Wolfsburg en een valtest in november 1965 waarvoor een

prijs van zijn nieuwe auto belangrijker vindt.

prototype (Versuchswagen 28) wordt gebruikt, blijkt namelijk dat
de carrosserie nog niet sterk en stijf genoeg is om aan de eisen van
Porsche te voldoen. Bij deze val test laat men de auto van 2 meter
hoogte met de neus naar beneden op een meetplaat vallen. De
carrosserie moet nog extra worden versterkt, onder meer bij het
frame van de voorruit, de dorpels en bij de panelen achter de deuren
en het toepassen van een vaste beugel; de Targa beugel. Dit leidt
ertoe dat de introductie van de auto van het voorjaar van 1966 naar
januari 1967 moet worden verschoven. Daar de Targa beugel de

Doorsnede eerste Porsche 356A

Tentoonstelling Geneve 1965 “Sicherheitslenksystem”

Valproef Porsche 11
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rekenen en productiekosten te verlagen. Crashtest
zijn, los van de eisen die door overheden worden
gesteld voor bijvoorbeeld type goedkeuring, dan

Belangrijke actieve en passieve veiligheidsvoorzieningen bij de luchtgekoelde Porsche 911
1966

wordt vervangen door kunstleer. Houten stuur maakt plaats voor een exemplaar met leer bekleed.

alleen nodig om de berekeningen te verifiëren. In de
loop van de jaren is de crash installatie vernieuwd en

Verbetering van de wegligging van de 911 door toepassen stabilisator bij achterwielen. Hout in cockpit

1967

uitgebreid. In 2016 brandt de gehele installatie tot de

Experimenten met veiliger kunststof benzinetank, eerst toegepast bij 911R. In 1973 standaard bij 911S met
85 liter tank.

grond toe af en is Porsche genoodzaakt langere tijd
tests buiten de deur uit te voeren.

1968

In verband met eisen USA nieuwe doorklink met knop aan binnenzijde zodat deur niet open gaat bij
koprol. Verbetering wegligging door toepassen bredere banden.

ONTWIKKELING VAN DE VEILIGHEID VAN
DE PORSCHE 911
In de begintijd van de Porsche 911 ligt de nadruk
vooral op de actieve veiligheid. In het huisorgaan
van Porsche “Christophorus” staat in 1965 dat
Crashtest Porsche 911 (model 964)

het doel is een veilige auto te bouwen door ervoor

1969

Verbetering wegligging door verlening wielbasis met 57 mm. Geïntegreerde hoofdsteun.

1972

Standaard automatische 3-punts veiligheidsgordels.

1973

Minder brandbare binnen bekleding, voor USA extra deurversteviging.

1974

I.v.m. eisen USA komst van de impact bumpers voor alle modellen; energie absorberend tot 8 km/h.

te zorgen dat de auto een zeer goede wegligging

Voorts nieuw veiligheid stuurwiel met “Pralltopf”.

60 is het streven een zo stijf mogelijke carrosserie te ontwerpen

heeft, snel optrekt, eerste klas remmen en banden

om een zo goed mogelijke wegligging te krijgen. Daarna gaat men

bezit en als het toch tot een botsing komt helpt de

steeds meer nadenken over het ontwerpen van de carrosserie

geknikte stuurkolom. Gedurende de bouwtijd van

met een zo stijf mogelijke inzittenden kooi en een voor en

de Porsche wordt er voortdurend aan gewerkt de

achterzijde die bij botsing zoveel mogelijk energie opneemt. In

actieve veiligheid te vergroten. De grootste aandacht

die tijd kan men deze effecten niet goed berekenen en zijn de

ligt op de verbetering van de wegligging. De eerste

valproeven een enige manier om deze te testen. Tot 1972 worden

grote wijziging is de vergroting van de wielbasis met

in totaal 72 valproeven uitgevoerd als integraal onderdeel van het

57mm in 1967. Door onder meer veranderingen aan

overstap naar het 964 model in 1989. De carrosserie wordt

Geraadpleegde literatuur onder meer:

ontwerpproces.

de vering, schokdemping stabilisatoren, banden- en

in de loop der jaren eigenlijk geheel opnieuw geconstrueerd,

- Porsche 911 , Forever Young , Tobias Aichele

1989

Bestuurders en bijrijders airbag voor USA modellen, 1990 voor alle modellen.
ABS bij 911 Carrera 4.

1991

ABS bij alle 911 modellen.

velgenkeuze en de geometrie van de wielophanging

zowel gericht op grotere stabiliteit als botsveiligheid door de

- Ein Jahrhundert Automobiltechniek, Olaf von Fersen

De eerste crash installatie bij Porsche wordt bij het testcentrum

en stuurinrichting worden, ondanks de steeds grotere

toepassing van kreukelzones en veiligheidskooi constructies.

- Spitzenrechner für Spitzenleistungen, Uni-Stuttgart

van Porsche in Weissach in 1973 in gebruik genomen. Deze is

motorvermogens en snelheden, de wegligging en

noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de steeds strenger worden

stabiliteit steeds verder verbeterd. Uit de ervaringen

eisen met betrekking tot veiligheid. Bij de crash installatie kunnen,

met de racewagens ontwikkelt men aerodynamische

door gebruik te maken van mobiele barrières en testdummy’s,

verbeteringen zoals de nieuwe voorspoiler die de 911S

een groot aantal verschillende botsscenario’s bestudeerd worden.

in 1972 krijgt en de achtervleugel van de Carrera RS.

Met deze installatie worden in de loop van de jaren meer dan 300

Ook de remmen ondergaan in de loop van de jaren

crashtest uitgevoerd. Vanaf de jaren 80 begint men bij Porsche

veel wijzigingen. Belangrijk hierbij is de introductie

na te denken over de mogelijkheden om met de steeds krachtiger

van ABS bij de Porsche 911 (964) vanaf 1989 bij enkele

computers de gegevens die men met crashtest krijgt op een

modellen. Hoewel Porsche het ABS systeem al wel

goedkopere en snellere wijze rekenkundig te verkrijgen. Dit krijgt

bij de 959 vanaf 1986 toepast, krijgen pas in 1991

toepassing met de numerieke en modelleringtechnieken die al in

alle 911 modellen ABS. Audi heeft bijvoorbeeld al

de lucht en ruimtevaart worden toegepast. Door het gebruik te

in 1981de topmodellen 200 5E en 5T uitgerust met

maken van de eindige elementen methode (FEM) waarbij eerst een

dit systeem, Volvo in 1983 bij de 760 en Ford biedt

onderdeel en later zelfs een gehele carrosserie in kleine elementen

in 1985 bij de Scorpio modellen ABS als standaard

wordt opgedeeld, begint men eerst crashtest na te rekenen.

uitrusting aan.

Hakse Straatsma

Porsche kan hierbij gebruikmaken van de supercomputers Cray
1 en 2 van de Technische Hogeschool in Stuttgart. De bestaande

Op het gebied van de passieve veiligheid ondergaat

crash installatie wordt in 1986 vernieuwd en uitgebreid. In de

het interieur in de loop van de jaren vele

jaren 90 is men zover dat men met een eigen nieuwe super

veranderingen. Belangrijke is te noemen de standaard

computer, de CrayT90, het vervorming gedrag van onderdelen

uitrusting met automatische driepuntsgordel in 1972

Jaarlijks aantal

goed kan voorspellen. Met behulp van 3D computer ondersteund

en de airbags in 1989. Ook de carrosserie ondergaat

verkeersdoden

ontwerpen en produceren (CAD- CAM) is men dan ook in staat

vele veranderingen met als belangrijke mijlpalen

vanaf 1950

sneller complexere constructies te ontwerpen, constructies door te

de introductie van de impactbumpers in 1974 en de

(Bron SWoV)

Jaarlijks aantal verkeersdoden vanaf 1950 (Bron SWoV)
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RESTAURATIE 911T 2.4
COUPE 1973 HELL GELB
“WORK IN PROCESS”

DEMONTAGE
Uiteraard is er begonnen met de demontage werkzaamheden. Hierbij wordt goed geobserveerd welke aandacht het betreffende item
dient te ondergaan en volgt een actielijst en een onderdelenlijst.
Bij demontage van het interieur en bekleding viel m’n oog op een
knik in het achter zitje. Toen er meer bekledingen gedemonteerd
werden kwam een matig herstelde schade aan de linker voorste
binnen wielkuip en middentunnel aan het licht. Toen het voorruit
gedemonteerd was werd duidelijk dat de sponning flink geplamuurd
was. Verder onderzoek wees uit dat het linker achter scherm eens

PETER BROERSE

vervangen is en hierbij de regengoot was verknoeit. In de deursponning bleek overvloedig veel tin gebruikt te zijn. In ’t verleden heeft

Deze leuke 911 heb ik al lange tijd in onderhoud. Een heel fijne auto. De
klant heeft een sterke binding met z’n gele coupe. Lang geleden, nog
voor de aanschaf, was er zogeheten restauratiewerk aan de auto gedaan.
Een ruim begrip waarover nogal eens verwarring over kan ontstaan, zo
ook in dit specifieke geval. Aan de hand van enkele artikelen neem ik de
lezers mee in de aangetroffen situatie en de werkzaamheden die nodig
zijn om de auto weer in perfecte staat te krijgen.

de auto duidelijk een flinke impact linksvoor gehad. Hierdoor zijn
de sluitnaden aan de linker zijde niet in orde en is dit door middel
van afstellen niet te corrigeren. Dit zou later ook bevestigd worden
toen we de carrosserie op de richtbank plaatsten.

CARROSSERIE
Na alle demontage werkzaamheden zijn alle laklagen, tectyl en pvc
bodemcoating verwijderd. Hierna zijn de carrosserie werkzaamheden gestart. Eerst de carrosserie richten. De schade aan de linker
portierstijl en het binnen scherm waren groot en deze zijn vervangen. De voorruitstijl en dakstijl zijn gericht, alsmede de B-stijl en
plaatwerk in de kofferruimte. Het linker achter scherm is losgenomen en correct gepositioneerd. Ook is de regengoot keurig hersteld.
De portieren hadden aan de binnenzijde flink roest. Zodoende
hebben we de huidplaten vervangen en de deurframes gestraald. De
gehele hoedenplank is verwijderd en vervangen alsmede het rechter
achter kuipje van de zitting. De bodemplaat is geheel gericht, binnendorpels, kriksteunen en buitendorpels zijn vervangen. Rechts
is de slotplaat vervangen om “oud zeer” grondig op te lossen.
Uiteraard zijn de voorscherm consoles en accubakken en frontplaat
vervangen. Ook is een deel van de paravan vervangen. In dit proces
wordt minutieus alle authentieke kenmerken en eigenschappen
van het betreffende modeljaar bewaakt en compromisloos teruggebracht op de carrosserie. Echt onderscheidend. Na het monteren en
nauwkeurig afstellen van de aanbouwdelen zijn alle componenten &
plaatwerkdelen op fabrieksniveau afgesteld. Hierbij wordt ver vooruit gekeken in het opbouwproces om onaangename verrassingen in
een later stadium te voorkomen.

D

e auto stond mooi in de lak en gaf een fraaie indruk.

klap om de hoek. Daarom kreeg ik het verzoek om

VERSNELLINGSBAK

Eigenlijk viel alleen een afwijkende naad bij het portier

alle techniek in de auto te reviseren en in optimum

De versnellingsbak is geheel gedemonteerd, gereinigd en nauwkeu-

in het oog. Maar in de voorafgaande periode constateerde ik al

conditie te brengen, zodat er absoluut op de techniek

rig geïnspecteerd. Een flinke lager speling heeft schade veroorzaakt

enkele roesthaarden in het front, de tanksupport, de A-stijlen,

kan worden vertrouwd. Nadat de klant goed is

aan het kroon-pignonwiel. Deze is vernieuwd en afgesteld. Kostbaar

de voorscherm consoles, de dorpels en de hoedenplank. De

geïnformeerd met de details van het restauratie

maar essentieel. Alle lagers zijn vervangen. Tevens zijn alle syn-

versnellingsbak maakt bij lagere toeren een bijgeluid (lagers

proces en zijn wensen hierin hebben opgenomen,

chromesh ringen vervangen en de schakelring met hundezahn van

en/of differentieel). Alhoewel de motor goed presteert en fijne

werd onlangs gestart met deze restauratie. Het

de 5e versnelling. Het gedemonteerde bakhuis is gestraald i.v.m.

loopeigenschappen heeft, kon deze nimmer het vertrouwen van

proces is volop gaande. Ik neem de leden graag mee

hevige oppervlakte oxidatie en vervolgens een oppervlakte behande-

de klant winnen. Altijd loert bij accelereren de angst van een grote

om dit te volgen.

ling gegeven om de magnesium kleur terug te geven.
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MOTORREVISIE
demonteerd en alle componenten opgemeten om de omvang van de

ANTICORROSIE
BEHANDELINGEN EN
SPUITWERK

restauratie te bepalen. Het carter is opnieuw gelijnboord, voorzien

Omdat de carrosserie een

van nieuwe lagers en oliesproeiers. Alle oliekanalen zijn geplugd

breed scala aan richt- en

om zodoende grondig ultrasoon te reinigen. Carter is gevlakt,

plaatwerkherstel heeft

maatvoering tussen-as, ontstekingstandwiel etc. aangepast. Ook

ondergaan, moeten er om-

hebben we een oliepomp modificatie doorgevoerd met een nieuwe

vangrijke voorbewerkingen

oliepomp. De cilinderkoppen zijn geheel gereviseerd. Hierbij zijn de

worden uitgevoerd eerdat de

kleppen, geleiders, klepveren, klepzittingen en tapeinden vervan-

auto gespoten kan worden.

gen. Nokkenassen, tuimelaars en krukas zijn ge-superfinished. De

Eerder hadden we name-

tuimelaars zijn voorzien van nieuwe lagerbussen. De oorspronkelij-

lijk alle laklagen, tectyl en

ke kettingspanner armen vormen een risico. Zij hebben een stalen

bodemcoating verwijderd.

bus die om een stalen geleidestift draait. Bij latere motoren is dit

Stapsgewijs wordt epoxy,

ontwerp aangepast in verband met vreten / vastlopen op de gelei-

poly spritz en grondverf op-

ding. Hier draait de kettingspannerarm in een bronzen bus, welke

gebouwd waarbij elke fase

ook nog eens over een veel breder oppervlak draagt. In combinatie

gedetailleerd strak gemaakt

met hydraulische kettingspanners win je hier aan betrouwbaarheid.

wordt. Hierbij worden alle

Ook hier zijn de oliekanalen geplugd en gereinigd. De cilinders zijn

oneffenheden geëlimineerd.

op overmaat gehoond en voorzien van corresponderende nieuwe

Zeer arbeidsintensief maar

zuigers, de drijfstanglagers vervangen en uitgewogen. De krukas

zodoende is het gebruik

is gepolijst, uitgewogen en gebalanceerd voor optimale motorloop.

van tin en plamuur nihil,

Tevens worden alle cilinder tapeinden, distributiekettingen en alle

mede dankzij het vak-

tandwielen vervangen.

kundige plaatwerk. Alle

De motorrevisie is momenteel onderhanden. De motor is geheel ge-

MOTOR DIVERSEN

carrosserienaden worden
hierbij fijntjes gekit. Hierna

Om de betrouwbaarheid te vergroten zijn de dynamo en de startmo-

worden alle bodem- en car-

tor gereviseerd. In dit licht bezien, wordt er tevens een nieuwe motor-

rosseriedelen in de originele

kabelboom gemonteerd. Verder krijgen de motordelen cosmetisch de

flexibele body schutz gezet.

nodige aandacht. Alle delen worden perfect gereinigd, alle tapeinden

Hierbij worden vele details

en bevestigingsmaterialen worden geel gepassiveerd – precies zoals

uit het oorspronkelijke fa-

Porsche dat destijds ook deed. De motorbeplating is gestraald en

brieksproces teruggebracht

opnieuw zwart gepoedercoat . De kromgetrokken magnesium klep-

op de carrosserie. De schutz

pendeksels worden vervangen en zwart gespoten. Momenteel krijgt

wordt weer licht geschuurd

de koelventilator en behuizing een speciale oppervlakte behandeling

waarna deze een grond-

waarmee de authentieke magnesium uitstraling in optima forma te-

laag krijgt alvorens het in

rugkeert. De centrale poelie wordt verwijderd en nieuw gepassiveerd

de carrosseriekleur wordt

waarna deze in een mal opnieuw geklonken wordt.

gespoten.

BRANDSTOFSYSTEEM

Tot zover de stand van

De Zenith TIN 40 carburateurs functioneerden niet geheel goed.

zaken. Ik ga ondertussen

Daarom zijn deze compleet gedemonteerd, ultrasoon gereinigd en

weer flink aan de slag met

opnieuw opgebouwd. Diverse componenten, zoals sproeiers, klep-

deze 911 en hoop de verdere

jes, vollastinjectoren, acceleratieoverbrenging etc. zijn afgekeurd

ontwikkelingen een volgen-

en vervangen en afgesteld. De opbouwdelen zijn opnieuw gepassi-

de keer met jullie te kunnen

veerd. Het dubieuze deceleratie verrijkingssysteem is ontmanteld.

delen.

Op de freesbank zijn deze componenten bewerkt en omgebouwd.
De luchtfilterbehuizingen zijn te ver door corrosie aangetast en
hiervoor in de plaats is een gebruikt set gevonden. Deze zijn opnieuw in 2 componenten zwart gespoten.

Peter Broerse
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Rademakerstraat 11
7881JX Emmer-Compascuum
Nederland
(T) 0031 (0)591 35 22 12
(F) 0031 (0)591 35 25 30
martin@martinwillems.nl
www.martinwillems.nl

Klassieker autosportstoelen

Speciaal Porsche!

•

handleiding inbouw online

LeMans

•

DEKRA-keur

Rally ST

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

BF Torino® heeft de zeer fraai ogende LeMans en Rally ST design
stoelenlijn ontwikkeld. Ontwerpen die uitermate geschikt zijn voor
inbouw in klassieke en semi-klassieke Porsche sportwagens.
BF Torino® biedt acht basistypen comfortabele en fraai ogende hand
gemaakte autosportstoelen van zeer hoge kwaliteit. Geschikt voor
inbouw in de auto’s van de gangbare Europeese automerken.

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

Martin Willems is exclusief distributeur van BF Torino® klassiekerautosportstoelen voor Nederland, ‘made in Italy’ sedert 1968.
Gespecialiseerd in Fiat, Lancia en Abarth is Martin Willems
in de Benelux de grootste klassieker-onderdelen-leverancier
voor deze drie merken. Een begrip als het gaat om klassieke-,
semi-klassieke auto’s en verscheidenheid aan onderdelen.

Bezoek onze nieuwe site voor uitgebreide informatie!
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur
en van 13.00 tot 17.00 uur. Zaterdag op afspraak.

MW-BF-Porsche Willems-M3-10-02-2016.indd 1

www.bf-torino.nl
11-02-16 10:31
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STEVE MCQUEEN

Sebring maart 1970 -

dit jonge merk uit Stuttgart. De Speedster met zijn

let op de ingepakte

75 pk combineert alledaagse bruikbaarheid met de

linkervoet

eigenschappen van een clubracer.
In 1959 doet hij in Californië in totaal negen keer mee

1930 - 1980

“Je leeft maar één keer.
Ik ga er dus helemaal voor.”

Verslavingsfactor autosport – Hollywoodster Steve McQueen voedde
zijn passie als privéracer compromisloos. Dit jaar zou hij negentig zijn
geworden.

- Steve McQueen aan wedstrijden van de Sports Car Club of America. De
eerste officiële start op 31 mei in Santa Barbara eindigt
al in een overwinning in de zogenaamde rookieklasse.
“Toen drong het tot me door. Racen gaf me een nieuwe identiteit”, geeft McQueen later toe. “Die identiteit
In Sebring komt hij opdagen met krukken en in het gips. “De voet is

van ongebondenheid was belangrijk voor me.”

op zes plaatsen gebroken”, verklaart McQueen kort en bondig aan

Nog diezelfde zomer van 1959 ruilt McQueen de

de wachtende tv-verslaggevers. “We moesten het linkerpedaal in de

Speedster in voor een krachtigere Porsche 356 A

auto inkorten en schuurpapier op mijn voetzool plakken, zodat ik

Carrera. Later doet hij voor het eerst mee met een

de koppeling kan indrukken.” De gedachte om niet te starten komt

volbloed racewagen, een Lotus Eleven. Talloze

McQueen en zijn teamgenoot Peter Revson hadden een heldendaad

niet bij hem op. “Ik had al toegezegd.”

andere sport- en racewagens volgen in de loop

verricht in deze klassieke langeafstandsrace in Florida. Hoewel

Dat is hem ten voeten uit. De stoerste van allemaal. Iemand die

van zijn ruim twintigjarige carrière. Hij is een

hun Porsche 908/02 Spyder KH, bijnaam ‘Flounder’ (platvis), qua

grenzen verlegt en regels omzeilt. Niet alleen in kaskrakers zoals

geobsedeerd verzamelaar – niet alleen auto’s, maar

prestatievermogen duidelijk inferieur is aan de concurrentie uit de

The Magnificent Seven, Bullitt of The Towering Inferno, maar ook

ook motorfietsen en zelfs vliegtuigen. “Hij was gek

hogere klasse, rijden ze in de laatste fase van de race aan kop en

in het echte leven. Dat betekent voor hem vooral: racen. Hij heeft

op snelheid en machines”, geeft ook zijn eerste vrouw

worden ze pas in de laatste ronde ingehaald door Mario Andretti in

“altijd haast”, bekent Steve McQueen ooit. “Dat is mijn levensstijl.”

Neile Adams toe.

een Ferrari. De Amerikaan heeft op de finishlijn slechts 23 seconden

Zijn inmiddels 59-jarige zoon Chad vertelt: “Hij was gek op racen.

voorsprong. 23 seconden – na twaalf uur racen is dat nauwelijks

Dat was zijn verslaving.”

meer dan een oogwenk.

Op topsnelheid vergeet hij de erbarmelijke omstandigheden waarin

Steve McQueen heeft een hekel aan tweede plaatsen. Hij wil altijd

woont hij nog in een tehuis voor moeilijk opvoedbare jongens,

winnen. Toch voelt deze tweede plaats zelfs voor hem aan als een

als zeventienjarige meldt hij zich aan als tankbestuurder bij de

overwinning. Een overwinning op zichzelf, want twee weken eerder

Marines, de elite-eenheid van de Verenigde Staten. Als 22-jarige

blesseerde hij zijn linkervoet in een motorcross bij Lake Elsinore.

verwerft hij een van de zeldzame plekken in Lee Strasbergs

“Ik weet niet zeker of
acteerwerk iets is voor een
volwassen man.”

beroemde Actors Studio in New York – in de jaren vijftig de

- Steve McQueen -

hij opgroeide in Missouri en Indiana. Op veertienjarige leeftijd

D

e felicitaties uit Zuffenhausen kwamen

bekendste toneelschool.

per luchtpost: “Beste meneer McQueen”,

McQueen zelf ziet zijn speeltjes als een middel om

opent de brief van maart 1970. “Het is mij een

Om rond te kunnen komen, werkt McQueen als afwasser en

te ontsnappen naar een andere wereld waar alleen

groot genoegen u van harte te feliciteren met uw

vrachtwagenchauffeur en hij verdient wat bij door te racen met zijn

hij de dienst uitmaakt. “De enige manier waarop ik

uitstekende prestatie in de twaalfuursrace van

Harley-Davidson. Meestal honderd dollar als prijzengeld – veel geld

echt kan ontspannen is door te racen. Op topsnelheid

Sebring.” Hij had de race “thuis met veel interesse

in die tijd.

kom ik tot rust”, zegt hij een keer in een televisie-

gevolgd”, schreef Ferry Porsche aan acteur Steve

interview.

McQueen, toentertijd veertig jaar. Hij is niet alleen

McQueen speelt op 27-jarige leeftijd zijn eerste hoofdrol in de

Maar er is meer aan de hand: tegen elke prijs succes

een van de succesvolste Hollywoodsterren van

sciencefictionfilm The Blob. Honorarium: drieduizend dollar. Het is

willen afdwingen. “Hij moest en zou inhalen, dat

zijn tijd, maar ook een enthousiaste autocoureur:

het relatief bescheiden begin van een ongekende carrière.

zat in zijn karakter”, zegt Clifford Coleman daarover,

“U kunt zich voorstellen hoe blij ik was dat u zo

Eind jaren vijftig was dat voldoende geld voor zijn eerste nieuwe

zijn jarenlange regieassistent die zelf ook motorraces

magnifiek presteerde met een auto van ons merk”,

auto: een zwarte Porsche 356 A Speedster. Net als zijn collega-

reed. “Daarom was hij zo succesvol. Hij moest en zou

acteur James Dean voelt ook McQueen de aantrekkingskracht van

winnen.”

besluit Ferry Porsche zijn brief.

12 hours of Sebring, Florida – 21 maart 1970
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en snel”, vertelt regieassistent Coleman. “Dat was te merken aan de

ronduit obsessief”, herinnert de tachtigjarige zich.

de 24-uursrace van Le Mans wil McQueen samen met Formule

manier waarop hij motorreed. Heel agressief.”

“Hij was snel, maar net iets minder snel dan Revson.”

1-kampioen Jackie Stewart aan de start verschijnen in een Porsche

Aan zijn races op vier wielen wordt meer ruchtbaarheid gegeven,

917. Maar dat zou tot onoverkomelijke problemen hebben geleid

vooral omdat hij af en toe de cockpit deelt met absolute topcoureurs

met de grote Hollywoodbazen.

zoals Innes Ireland, Pedro Rodríguez en Stirling Moss. “Hij wilde

Het lijkt erop dat McQueen – voor het eerst in zijn leven – toegeeft

zich altijd meten met de besten”, zegt zoon Chad daarover.

en zich ertoe beperkt zijn racersepos Le Mans vanaf de rand
van het circuit voor te bereiden. Hij laat de 908/02 van Sebring
als camerawagen meerijden. Met Herbert Linge en Jonathan
Williams achter het stuur moeten authentieke racescènes worden
opgenomen. Ze komen uiteindelijk op een respectabele negende
plaats terecht, maar worden gediskwalificeerd wegens een
twijfelachtige overtreding van de regels.
Voor Porsche eindigt de race met de zo vurig gewenste overwinning:
Sebring Florida – maart 1970

Hans Herrmann en Richard Attwood behalen de eerste Le Manseindzege voor Porsche in de rood-witte 917.

Tegen de concurrentie in de vijfliterklasse met

de hele race geen banden en remblokken vervangen.

“Hij wilde een van ons zijn.
En dat was hij ook.”

“Het verbaasde ons allemaal hoe constant ze reden,

- Richard Attwood -

hun ongeveer 600 pk hebben McQueen en zijn
teamgenoot met de 350 pk van de drieliter-

FIM licentie – 1964

Spyder theoretisch geen kans. Om de langzamere
Niet alleen op het circuit, maar ook bij het
terugkopen van zijn eerste Porsche 356 A Speedster.

rondetijden te compenseren, worden er gedurende
Pedro Rodríguez BOAC Brands Hatch 1.000 km race – 12 april 1970

Wanneer McQueen hoort dat medecoureur Bruce
Meyer uit Beverly Hills deze auto voor 1500 dollar

McQueen rijdt inmiddels op het hoogste niveau en financiert zelfs

de inspanningen waren toch aanzienlijk”, zegt

heeft gekocht, blijft hij maandenlang aandringen

een eigen raceteam met zijn bedrijf Solar Productions. Het hoogte-

Ahrens. “Het circuit was gemaakt van betonplaten,

totdat Meyer hem de auto weer overhandigt.

punt van zijn racecarrière moet de twaalfuursrace van Sebring op

dat heeft ons flink door elkaar geschud.” McQueen

Daarna begint Steve McQueen met de opnames van de

McQueen zal deze auto de rest van zijn leven houden.

21 maart 1970 worden, een van de tien races in het World Sportscar

kampt bovendien met een gebroken voet. Maar

acteerscènes. Hij droomde al langer van de ultieme racefilm.

“Tegenwoordig zou die auto een bedrag van zeven

Championship.

zelfs dat kan hem niet deren. Uiteindelijk wordt de

Le Mans is zijn passieproject. Hij staat meerdere malen op de

cijfers waard zijn”, zegt Meyer. “Niet één miljoen,

Op deze dag zal het Porsche-fabrieksteam zeven auto’s aan de start

pitstrategie beloond: een sensationele tweede plaats,

rand van mislukking, het ruïneert hem bijna financieel en het

maar meerdere.” De Speedster op velgen met de

hebben, waaronder vier 917 KH (korte versie), om net als in het voor-

omdat McQueen en Revson profiteren van reparaties

betekent uiteindelijk het einde van zijn huwelijk met Neile Adams.

zeldzame centrale moer is echter niet te koop. Hij

gaande jaar het wereldkampioenschap te behalen. Maar de meeste

bij en uitvallen van concurrenten.

Hij ontslaat John Sturges, de eerste regisseur, omdat deze er

staat in de garage van Chad McQueen.

aandacht gaat uit naar McQueen en medecoureur Peter Revson, die

De beste fabrieks-Porsche van Leo Kinnunen, Pedro

een liefdesverhaal van wil maken tegen de achtergrond van de

Ook in de films van Steve McQueen verloopt alles

als particulier team deelnemen met de 908/02. McQueen heeft eer-

Rodríguez en Jo Siffert wordt na een tijdrovende

24-uursrace. Voor McQueen zit het liefdesverhaal juist in de race

volgens zijn regels. Als een van de meest gevraagde

der al races in Holtville en Phoenix gewonnen in deze open auto.

pitstop vierde. Niet waarop Porsche had gehoopt.

zelf. Lee Katzin, de tweede regisseur, gaat daar uiteindelijk in mee.

bioscoophelden van de jaren zestig kan hij zich dat

“Uw resultaat heeft ervoor gezorgd dat we de leiding

Toch is er nooit een eenduidig script, dialogen zijn schaars. Le

veroorloven. Als het enigszins kan, laat hij auto’s

behouden in het merkenkampioenschap en daarvoor

Mans werd pas vele jaren na de release in 1971 een cultfilm.

en motoren in scènes opnemen. Bijvoorbeeld die

wil ik u bedanken”, aldus Ferry Porsche in zijn brief

dolkomische strandrit in een VW Buggy met Faye

aan McQueen.

Dunaway in The Thomas Crown Affair.

“Ik kijk ernaar uit u
in Le Mans
persoonlijk te ontmoeten.”

Tijdens de legendarische achtervolgingsscène
in Bullitt weigert hij zich te laten vervangen
door een stuntman – een nachtmerrie voor de
producenten. Een verongelukte hoofdrolspeler zou
miljoenenverliezen hebben betekend.
Terwijl hij de ene bioscoop hit na de andere
scoort, blijft hij desondanks meedoen aan
motorcrosswedstrijden. Meestal onopgemerkt door

Holtville Californië – februari 1970

- Ferry Porsche -

het publiek. McQueen koestert de anonimiteit onder
zijn helm en komt onder het pseudoniem Harvey

Porsche-coureur Kurt Ahrens, die met Vic Elford afwisselend een

De baas van Porsche en de Hollywoodster hebben

Mushman aan de start. Maar zelfs met een helm op

van de 917’s bestuurt, observeert zijn prominente rivaal tijdens de

in 1970 beiden hooggespannen verwachtingen voor

blijft zijn rijstijl zijn handelsmerk. “Hij was dominant

trainingsronden: “McQueen was een groot talent, ambitieus en

het jaarlijkse hoogtepunt op de racekalender. In

Samen met Derek Bell gedurende filmopnamen op Le Mans– 1970
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Voor de racescènes huurt McQueen de oude garde van Le
Mans-professionals in, waaronder Derek Bell, de latere
vijfvoudige eindwinnaar. Bell herinnert zich later dat
het niet lang duurde voordat McQueen zelf in een 917
over het circuit scheurde. “Steve’s passie voor snelheid
was overduidelijk: hij wilde de hele tijd plankgas rijden.”
Het filmen was voor McQueen “bijna bijzaak”. “Dat is
waarschijnlijk de reden waarom we allemaal zo goed met
elkaar overweg konden.”
Richard Attwood, de winnaar van 1970, vat het zo samen:
“Hij wilde een van ons zijn. En dat was hij ook.” Steve
McQueen stierf op 7 november 1980 op slechts vijftigjarige
leeftijd aan kanker.

Bronvermelding Porsche Nederland
Eerste publicatie Porsche-tijdschrift Christophorus, nr. 395.
Auteur Thomas Ammann.
Foto’s Eshma, Thomas Trutschel (both Getty Images), Michael
Keyser, Bernard Cahier / The Cahier Archive, Mel Traxel / MPTV
Images, United Archives GmbH / Alamy Stock Foto.
Copyright De woorden en afbeeldingen die hier worden gepubliceerd, vallen onder het copyright van Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG,
Duitsland of andere personen. Ze mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG. Neem contact op met
newsroom@porsche.com voor meer informatie.
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De versnellingsbak van de 917 zou de 24 uur van Le Mans

In 16 hoofdstukken beschrijft Singer het - naar zijn mening

mag geen extra luchtweerstand veroorzaken. Dit was de

toe. Het behandelt onder meer de legendarische 917,

op gezonde temperatuur moeten overleven. De koeling
eerste taak van Norbert Singer toen hij in het voorjaar van

1970 op de autosportafdeling van Porsches begon. Zoals
bekend hield de versnellingsbak stand, Porsche won de

race en Norbert Singer bleef de opvolgende decennia
trouw aan het merk.

Ter gelegenheid van de 80ste verjaardag van de

legendarische race-ingenieur worden zijn memoires in dit
boek gepubliceerd. Oorspronkelijk bedoeld als vertaling

van een oudere Engelse titel, groeide het manuscript uit
tot een uitgebreide en gedetailleerde autobiograﬁe.

- grootste tijdperk van de Porsche raceafdeling tot nu
de 911 Carrera RSR en de WK winnende Porsche 935,

onder leiding van Singer de eerste 911 met middenmotor

Eind jaren negentig bedacht Singer de baanbrekende

de lichtste (735 kilo) en snelste (366 km / u) 911 in de

het 16e succes voor Porsche in ‘s werelds beroemdste

geheim in een hangar verdween. Na zijn pensionering

de radicale interpretatie van de 911, die onder andere
geschiedenis voortbracht. Singer vertelt verder hoe kort

de ontwikkelingstijd voor drievoudig Le Mans-winnaar

op de wielen, de GT1 die in 1998 Le Mans won. Het was
uithoudingsrace.

aerodynamica van de “LMP2000” race spider, die in het

ondersteunde Norbert Singer klantenteams tot 2010
op de racecircuits, voordat hij zijn kennis als universitair

Porsche 936 was en over zijn baan als projectmanager van

Singer was bij allemaal betrokken als ingenieur, bij

zijn herinneringen aan het project van de CART-serie in

beschrijvingen van zijn ervaringen bij de 24-uurs marathon

Dit boek omvat 40 jaar Porsche racegeschiedenis,

van zijn CEO tot de geïmproviseerde luchtbrug voor

Müller, die bij motorsportliefhebbers bekend staat als de

de Carrera RSR Turbo, 935 en 956 raceauto’s. Hij deelt

de jaren ‘80 en over de artistieke transformatie van een

race-prototype tot een Gran Turismo, die in 1994 Le Mans
won als de Porsche 962 LM GT1. In 1996 zette een team

de meeste ook als strateeg en tacticus in de pits. De
nemen dan ook veel ruimte in beslag: van de ontsnapping
racewagenonderdelen.

docent doorgaf aan de volgende generaties ingenieurs.

opgetekend uit de mond van Norbert Singer door Wilfried
auteur van de biograﬁeën van Peter Falk en Walter Röhrl.
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COMMISSIE DUURZAAMHEID

Met het oog op milieumaatregelen, die nationaal en internationaal

FEHAC NIEUWS

APK-vrijstelling 50-plus met aandacht
voor goed onderhoud

De FEHAC heeft in haar berichten over de 50+ vrij-

In 2015 gingen alle deelnemers in het overlegorgaan APK akkoord

stelling steeds benadrukt dat goed onderhoud altijd

oldtimerwereld van groot belang blijven. FEHAC is daarvan over-

met het FEHAC-voorstel om de APK-regels voor oldtimers verder te

nodig is en blijft. Om dat nog eens te onderstrepen

tuigd en daarom is in de najaars ALV 2017 besloten tot de oprich-

versoepelen. Ook de BOVAG en KNAC, die nu achteraf ineens zeg-

heeft de FEHAC de ‘FIVA Guide For responsible use

ting van een Commissie Duurzaamheid (CDZ) als onderdeel van een

gen zich zorgen te maken over het onderhoud en verkeersveiligheid

of historic vehicles on today’s roads’ in een Neder-

beleid dat stoelt op drie pijlers: Mobiel Erfgoed, Public Affairs en

van de straks per 1 januari vrijgestelde oldtimers.

landse vertaling uitgebracht. Er staan tips in over

door overheden worden genomen, zal duurzaamheid ook voor de

onderhoud van het mobiele erfgoed, met specifieke

Duurzaamheid. De voorzitter van de commissie is tevens bestuurslid van FEHAC.

Het resultaat: invoering per 1 januari 2021

aandacht voor veiligheid, onderhoud en verantwoord

Het wetsvoorstel voor de APK-vrijstelling bij 50+ is na ruim vijf jaar

rijgedrag. Het voorwoord daarvan is geschreven

Vrijwel direct is de commissie aan de slag gegaan met het inventa-

wachten eindelijk aangenomen. Ook de ingangsdatum van 1-1-2021

door Peter van der Knaap, Directeur-bestuurder van

riseren van relevante onderwerpen en het opstellen van een Plan

is recent door het antwoord op Kamervragen van Remco Dijkstra

SWOV – Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek

van Aanpak. Diverse resultaten zijn geboekt, zoals te lezen valt in

(VVD) door de minister nog eens bevestigd.

Verkeersveiligheid.
De bezorgdheid dat onderhoud nu ineens toch een

de jaarverslagen over 2018 en 2019*. Op de FEHAC-website zijn

De FEHAC (Federatie Historische
Automobielen
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.

Onderhoud blijft altijd noodzakelijk

kennisbladen gepubliceerd over Reparatie & Onderhoud, over Op-

Terugblik tot stand komen APK-vrijstelling

punt is, deelt de FEHAC niet. Het overgrote deel van

slag & Stalling. Veel studie is inmiddels verricht op het gebied van

In 2008 is een EU-richtlijn van kracht geworden waarin de perio-

de oldtimerbezitters vertroetelt zijn of haar voertuig.

schone(re) brandstoffen.

dieke keuring van motorvoertuigen is geregeld. Daarbij is ook in de

Men is zich er terdege van bewust dat het rijden met

mogelijkheid voorzien - erin gekomen dankzij de lobby van de FIVA

een oldtimer ook veilig rijden betekent, of dat nu met

(de organisatie van alle oldtimerfederaties) - om een aparte regeling

of zonder APK is. Alle motorfietsen en oldtimers

voor mobiel erfgoed te treffen.

van vóór 1960 hebben nu al geen APK en met het

De FEHAC heeft daarop met succes het initiatief genomen om de

onderhoud daarvan is het prima gesteld. Door de

Nederlandse APK-regels in overeenstemming te brengen met de

aangesloten clubs wordt er actief aan gewerkt met

nieuwe EU-richtlijn. Uit de RDW-statistieken blijkt dat klassieke

sleuteldagen, cursussen en bijvoorbeeld D-Day, de

voertuigen veel minder vaak worden afgekeurd dan moderne voer-

DAF club Diagnose Dagen.

tuigen. Bovendien zijn deze voertuigen heel weinig bij ongevallen

Het Plan van Aanpak wijst nadrukkelijk op het belang van het delen

betrokken. Er is vrijwel nooit sprake van onderhoudsgebreken die

Wat minder werk voor garages

van invloed zijn op de verkeersveiligheid. Allemaal argumenten

De nieuwe regeling betekent dat de keurmeesters

voor de FEHAC om het voorstel te doen om voor oldtimers een

jaarlijks jaar iets minder keuringen zullen verrichten.

aparte regeling met vrijstellingen te treffen.

Het gaat om 21.500 keuringen minder per jaar voor de

van kennis en ervaringen bij en tussen verenigingen zoals die van
jullie, nauw betrokken bij het in standhouden van mobiel erfgoed.

25.000 APK-keurmeesters. Dat betekent gemiddeld per
Met APK-vrijstelling 50 jaar werd foutje rechtgezet

jaar voor iedere keurmeester bijna één keuring minder.

In dit verband wordt gepleit voor het opzetten van een Contactgroep

De APK werd in 2008 voor

Duurzaamheid. De Commissie Duurzaamheid zoekt om deze reden

30+ voertuigen eens in de

contact met personen die geïnteresseerd zijn in onderwerpen die

twee jaar. Er kwam toen

te maken hebben met duurzaamheid (uiteraard in relatie tot het

ook een vrijstelling voor

door de Belastingdienst aangemerkt als ondernemer

bezitten, behouden en gebruiken van oldtimers). Deze personen

alle voertuigen van vóór

voor de BTW. Dit betekent dat door die Verenigingen

kunnen – bij voorkeur namens een vereniging – deel uitmaken van

1960 (toen 48 jaar oud!).

of Stichtingen BTW moet worden afgedragen over de

de Contactgroep Duurzaamheid. Samen met deze contactgroep wil

De veranderingen van 2008

inkomsten (waaronder contributies) en uiteraard ook

CDZ het bestaande Plan van Aanpak aanscherpen en onderwerpen

hebben geen enkel aantoon-

BTW kan worden terug gevorderd. Voor vele clubs zal

BTW problematiek

Zoals inmiddels bekend, is een aantal (grotere) clubs

nader uitwerken. Gedacht wordt aan het opzetten van informa-

baar negatief effect gehad op onderhoud en veiligheid. Eigenlijk

dit weinig gevolgen hebben als zij onder de kleine on-

tieavonden (één- of tweemaal per jaar, eventueel online). Al naar

bestond in 2008 al de wens om vanaf 50 jaar oud de vrijstelling te

dernemers regeling vallen. Men is dan vrijgesteld van

gelang de behoefte kunnen ook specialisten ‘van buiten’ worden

verlenen, maar dat stonden EU-regels op dat moment nog niet toe.

het doen van aangifte en afdracht (en terugvordering).

uitgenodigd.

Voor de FEHAC reden om het APK-dossier nog niet weg te leggen.
De aanhouder wint, want in 2015 werd het voorstel van de FEHAC

Concreet vragen we de clubbesturen na te gaan of er binnen hun

om de APK-vrij-grens bij 50 jaar te leggen door de SO-APK overge-

vereniging personen zijn die willen deelnemen aan de Contact-

nomen. In de SO-APK zitten naast de FEHAC o.a. de RDW, ANWB,

groep. Belangstellenden kunnen zich melden via het volgende mail-

RAI, BOVAG, KNAC en de Innovam. Er kwam een unaniem advies

adres: cdz-contact@fehac.nl met vermelding van de eigen naam

zonder mitsen en maren uit het overlegorgaan APK, ook gesteund

en die van de betrokken vereniging. Vanuit CDZ zal de aanmelding

dus door BOVAG en KNAC:de vrijstelling APK zou in de toekomst

worden bevestigd.

moeten gelden voor voertuigen van 50 jaar en ouder.
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Voor een aantal grotere verenigingen die een
onderdelenvoorziening onderhouden, adviseert

FEHAC factsheet aantallen
oldtimers 2020

Fatale brand
Aan de re-creatie van deze oude auto’s zijn wel

Met gegevens van de RDW en het CBS heeft de FEHAC een

mooie verhalen verbonden. Zo won de Jaguar

in een aparte stichting onder te brengen. Deze

factsheet samengesteld over de aantallen oldtimers in ons land.

D-serie drie jaar op rij, van 1954 tot 1956, de 24

activiteiten zijn immers in ieder geval een BTW

Daar zijn de volgende trends uit te halen.

Uur van Le Mans. Er moesten ook minimaal 25

onderhavige activiteit (ook hier kan de kleine

•	Er zijn 357.000 auto’s, 52.000 bedrijfswagens en 203.000

straatversies van de Jaguar D racewagen worden

de FEHAC haar leden deze onderdelenvoorziening

ondernemers regeling van toepassing zijn).

motoren van 30 jaar en ouder

gebouwd: de Jaguar XKSS. Die 25 exemplaren

Het spreekt voor zich dat de FEHAC zich ook op dit

•	Vergeleken met 2016 en 2018 stijgen de aantallen nog steeds

werden op voorhand al verkocht, vooral aan

punt zal blijven inzetten voor de belangen van haar

•	Het aandeel 30-40 jaar oud stagneert, het aandeel 40+ stijgt veel

liefhebbers in de VS. Dat ging toen ook al zo. Maar

leden. Wij hebben inmiddels contact gelegd met het
Ministerie van OCW om gebruik te kunnen maken
van de mogelijkheden die de erfgoedwet biedt. Wij
hopen met OCW bij het Ministerie van Financiën
te kunnen pleiten voor het plaatsen van onze
verenigingen onder de vrijstellingsregels zoals die
ook gelden voor andere culturele activiteiten.

meer

bij een fatale brand in Jaguars Browns Lane-fabriek

•	Rond een derde deel van alle oldtimers staat geschorst in de

in Coventry gingen op 12 februari 1957 niet minder

garage
•	Het aantal elektrisch omgebouwde oldtimers is zeer gering: 68
stuks in totaal
•	Van de andere brandstoffen dan benzine heeft het schone LPG

dan 9 van de 25 exemplaren in rook op. De oplage

Eigenaren van antieke Bentleys waren al niet blij met de

bleef op 16 stuks steken, wat de exclusiviteit en

replica’s die werden gebouwd, ze zijn het al helemaal niet

veilingwaarde van dit model alleen maar ten goede

met deze ‘continuation models’.

is gekomen. Maar nu wordt de serie alsnog compleet

een groter aandeel dan diesel

met 9 nieuwe Jaguars XKSS.

•	De 40+ auto’s rijden jaarlijks maar 1.700 km en tussen 25 en 40
De uitkomsten van deze inspanningen zijn echter
ongewis. Daarom blijven wij voor dit moment bij
ons advies om bezwaar te maken tegen opgelegde
aanslagen of besluiten van de belastinginspecteur.
De motivering hierbij is dat er nu via de branche

jaar rijdt een auto gemiddeld 4.300 km per jaar.

Kraakvers exemplaar van oud
succesnummer

Tekst Herman Steendam, reacties redactie@fehac.nl.

De nadelen
Dit uitmelken van het succes van het verleden ziet niet iedereen
zitten. Voor de fabrikant is het een gegarandeerd succes. De kleine
gelimiteerde oplage is bij voorbaat uitverkocht: er is meer dan
genoeg vraag van vermogende lieden naar dergelijk vakwerk. Maar
de eigenaar van een van de vier echte 1929 Bentley Supercharged

organisatie FEHAC gesprekken plaatsvinden om ons
mobiele erfgoed onder de vrijstellingsregels voor

Met ‘continuation series’ van al lang niet meer

4,5 litre Blowers protesteerde, want hij ziet de exclusiviteit van zijn

BTW te brengen.

geproduceerde successen uit het verleden brengen vooral

bezit ineens verwateren door de komst, 90 jaar later, van twaalf

Britse fabrikanten nieuwe oldtimers aan de man.

splinternieuwe achterkleinkinderen. Ook betekent het nabouwen

Overigens blijft ons advies aan die clubs die

van een exemplaar volgens de exacte specificaties van bijvoorbeeld

een onderdelenmagazijn aanhouden, om dit

65 jaar terug, dat zo’n voortgezet model niet voldoet aan de huidige

onderdelenmagazijn onder te brengen in een aparte

emissie-eisen. Met als gevolg dat er geen kenteken voor wordt

stichting. Deze zijn immers wel BTW plichtig.

afgegeven. Je mag er niet eens de openbare weg mee op en bent

De negen exemplaren van de Jaguar XKSS die in 1957

Wij verzoeken u ons te laten weten wat uw huidige

ertoe veroordeeld om alleen rondjes te rijden op je eigen landgoed.

zijn verbrand, worden nu alsnog nieuw gebouwd.

situatie met de belastingdienst is in deze materie.
Wel aangeschreven, maar wachtend op een besluit

Nieuwe leden

van de inspecteur? Heeft de inspecteur beslist en
moet U aangifte BTW doen? Ons advies is om tegen
iedere aanslag bezwaar te maken en te verzoeken
om uitstel van motivering totdat de overkoepelende
organisatie FEHAC een besluit heeft verkregen

Een Aston Martin DB5 zoals die nooit eerder te koop was, met

van het Ministerie van Financiën inzake een

echte James Bondgadgets aan boord.

vrijstellingsverzoek op basis van het belang van het
in stand houden van het cultureel erfgoed.

Een splinternieuwe Bentley Blower model 1929, een Jaguar XKSS
precies gelijk aan die uit 1954 of een herboren Aston Martin DB5

Voor eventuele verdere informatie kunt U uw vragen

van James Bond compleet met alle gadgets uit de film Goldfinger.

of opmerkingen richten aan onze penningmeester

Oude merken zoals Alvis of Vanwall herleven en brengen

Theo Andriessen (penningmeester@fehac.nl).

weer nieuwe jaren-60-auto’s uit. Er is voor de vermogende
autoliefhebber inmiddels een aardige keus aan fabrieksnieuwe
klassiekers. Fabrikanten in het absolute topsegment gebruiken

874.20

LOUIS BRACKEL			LOUIS.BRACKEL@LEANRESULTS.NL

875.20

HARRY VAN DUIVENBODEN

ALVANDUIVENBODEN@ME.COM

876.20

MAURICE GELISSEN		

MAURICE.GELISSEN@HOTMAIL.NL

877.20

GUIDO GEIRLAND			DOUBLEG911@GMAIL.COM

Nieuw aspirantlid
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Wat u ook rijdt, bij de KNAC
zit u altijd goed.

Keep it original.
De klassieke 911 & 912.

Onbezorgd autorijden… dat willen we toch allemaal? De KNAC zorgt ervoor. Door op te komen voor de
belangen van automobilisten. Maar ook door de beste pechhulp en uitstekende autoverzekeringen te bieden
voor uw moderne auto, youngtimer én klassieker. Zo zit u bij de KNAC altijd goed, wat u ook rijdt. En kunt u
blijven genieten van alles dat autorijden zo bijzonder maakt. Iets voor u? Word dan KNAC-lid vanaf slechts
2 48,- per jaar en ontvang bovendien 8x per jaar het prachtige magazine ‘De Auto’.
Ga naar www.knac.nl en lees welk lidmaatschap het best bij u past.

www.knac.nl
070 - 383 16 12
ledenservice@knac.nl

Wie kan er nu beter zorgen voor uw klassieke 911 of 912 dan het officiële Porsche Centrum?
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 het Porsche Centrum van uw keuze.
Kijk voor meer informatie en alle Porsche Centra op porsche.nl/classic

The car nobody needs,
Thebut
careverybody
nobody needs,
wants.
butFerdinand
everybody
Porsche wants.
Ferdinand Porsche

Porsche Centrum Gelderland Ressenerbroek 2, 6666 MR Heteren. porschecentrumgelderland.nl. Telefoon 026 356 0 911.
Porsche Classic Center Gelderland Ressenerbroek 2, 6666 MR Heteren. porscheclassiccentergelderland.nl. Telefoon 026 356 0 901.
Porsche Centrum Gelderland Ressenerbroek 2, 6666 MR Heteren. porschecentrumgelderland.nl. Telefoon 026 356 0 911.
Porsche Classic Center Gelderland Ressenerbroek 2, 6666 MR Heteren. porscheclassiccentergelderland.nl. Telefoon 026 356 0 901.

