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HERuITGAVE RIk RINGERs
een uniek stripalbum

cHAmPAGNE RIT
een mooie zonnige beleving

PORscHE ARcHIEf
verborgen schatten
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DIck bRuIl
Verder in dit nummer o.a. Evenementenkalender, Speurtocht naar de roots van de AH-62-58,
Herfstrit, Cars & coffee, RS FEST Rosmalen, Boekbespreking, FEHAC nieuws.

Het ultieme clubhuis.
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VAN DE

VOORZITTER
Het wordt weer sneller donker, de
bladeren vallen van de bomen…
De herfst is duidelijk gearriveerd.
Net nog even de 911 klaargemaakt
voor de winterslaap. Gewassen,
nieuwe olie incl. filter, kleppen gesteld en ook maar weer eens nieuwe
brandstof filters gemonteerd. Nu
staat ze met de wielen van de grond,
wel in de vering natuurlijk, te wachten tot het weer voorjaar wordt.
Ook afgelopen kwartaal is er weer voldoende gebeurd. We zijn begonnen met
wat nieuwe initiatievenzoals gezamenlijke
inkoop acties en Cars & Coffee evenementen, die beiden succesvol bleken. We zijn
alweer bezig met nieuwe varianten voor
2015! Tipje van de sluier; Cocomats.com
en Disklokuk.co.uk. Mocht iemand nog
andere ideeën hebben voor producten de
we samen goedkoper kunnen inkopen, wij
horen het graag.
Even terug kijken naar 2014….. Er is een
hoop gebeurd in een korte tijd. Ik heb
afgelopen jaar met name gebruikt om goed
te luisteren naar leden en te kijken wat voor
club we nu eigenlijk hebben. Wat beweegt
ons? Wat kan er beter? Waar kunnen we
vernieuwen zonder het huidige karakter te
verliezen? De ledenraadpleging en zeker
de enquête hebben ons veel informatie
verschaft over een aantal aspecten die we
wellicht deels al wisten maar deels ook niet.
Dit hebben we goed bekeken. Hieruit zijn ondermeer een aantal acties voort gekomen,
die terug te zien zijn op de evenementen kalender voor 2015. Ik denk dat we een mooie
combinatie van nieuw en oud kunnen bieden
volgend jaar. In het kort… meer techniek en
een goede mix qua type evenementen.
Een hoogtepunt van het afgelopen kwartaal
was voor mij toch wel het bezoek aan het

archief in Stuttgart. Ik was erg benieuwd
wat het Porsche archief aan informatie te
bieden heeft. Er gaan veel verhalen rond
over wat er wel is en wat niet, zelfs binnen
Porsche is er geen eenduidig antwoord.
Zoals al eerder gemeld vind ik dat wij als
officiële Porsche club, een meerwaarde
boven andere clubs en fora moet kunnen
bieden. Ik denk dat informatie en data
over onze auto’s en type auto’s van grote
waarde zouden kunnen zijn. Dat was ook
het doel van onze missie toen we richting
Zuffenhausen afreisden. Mij was verteld
dat er niet meer informatie is over onze
911/912-jes, anders dan hetgeen er op een
geboortecertificaat staat vermeld. Navraag
aan het hoofd archief wees uit dat dit niet
klopt. Porsche heeft alle data nog. Echter,
dit staat nog in dozen opgeslagen, ergens
in de fabriek. Wat geweldig zou het zijn om
dat eens te kunnen inzien. Wellicht iets
om over na te denken of en zo ja hoe dit te
realiseren zou zijn.

uw auto weten en wilt u daar een mooi
verhaal over willen schrijven, onze redacteur hoort het graag!
Tenslotte, wellicht val ik in herhaling,
maar wij als bestuur, samen met de
evenementen en technische commissies,
horen heel graag wat er bij onze leden
leeft. Dus heeft u ideeën voor specifieke
evenementen waar u altijd al een keer
naar toe wilde? Of denkt u te weten wat
onze club interessanter zou kunnen maken voor bestaande en potentiële leden?
Schroom niet en laat het ons weten.

Tevens kon ik in dit kwartaal de zoektocht
naar de historie van mijn 911 afsluiten. Ik
heb uiteindelijk de eerste eigenaar kunnen
vinden en contact kunnen leggen met
deze Signore! Ik weet nu waar mijn auto
geweest is vanaf het moment dat hij vanuit
de fabriek op transport ging, tot dat ik hem
kocht. Het verhaal vindt u verderop in dit
clubmagazine. Mocht u ook de historie van

Rest mij alleen nog iedereen een geweldig
en Porsche-vol 2015 te wensen. Laten
we er met z’n allen een leuk, gezellig en
memorabel clubjaar van maken. Ik hoop u
te zien op 18 januari tijdens de nieuwjaarsreceptie in Hotel New York in Rotterdam!

Ik heb uiteindelijk de eerste
eigenaar kunnen vinden en
contact kunnen leggen met
deze Signore!

Hessel Roukema
Voorzitter
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REDAcTEuR
Het is al laat op de woensdagavond de 3e december als ik me toch nog even
achter de laptop zet om ’n beginnetje te maken met m’n redactionele
bijdrage aan ’t laatste clubmagazine voor dit seizoen. Zonet de jaarvergadering van de fEHAc bijgewoond en ik kan u verklappen dat je dan nog wel
even aan wat aﬂeiding toe bent voordat je je bed induikt…
Ik weet trouwens niet precies wanneer u
dit clubmagazine onder ogen krijgt, want
vanwege de extra drukte in combinatie
met een kleinere bezetting rondom de
feestdagen konden zowel de vormgever als de drukker ons deze keer geen
keiharde deadlines geven. Dus als het
tegenzit, is het inmiddels 2015 tegen de
tijd dat u dit leest. U moet het ons maar
niet kwalijk nemen.
Voordat ik u uit de doeken ga doen wat u
deze keer zoal kunt verwachten, wil ik het
eerst even met u hebben over de herkomst
van ’t Porsche virus bij mij. Begin november was ik namelijk genodigde bij Porsche
Centrum Rotterdam voor de presentatie
van een speciale uitgave van de stripserie
over Rik Ringers, de eind jaren ’50 van

de vorige eeuw uit het brein van auteur
Duchâteau en tekenaar Tibet ontsproten
misdaadjournalist die allerlei spannende
avonturen meemaakte. Als kind verslond ik
deze strips, voor een niet onbelangrijk deel
omdat Rik zich traditiegetrouw verplaatste
in een gele Porsche. Uiteindelijk zijn er
over een periode van enkele decennia een
dikke 75 albums uitgegeven, waarbij het
model Porsche telkens aan het tijdsbeeld
werd aangepast, van de 356 via onze klassieke 911 naar de 964 en 993 modellen.
Terugkijkend weet ik zeker dat deze stripboeken voor een groot deel m’n voorliefde
voor onze auto’s heeft bepaald en ik ben
ongetwijfeld niet de enige binnen de club.
Verderop in dit magazine heb ik aan de
presentatie een apart artikel gewijd.
Wat valt er verder allemaal te lezen deze
keer? Om te beginnen acteert clublid Dick
Bruil met z’n auto’s in onze vaste rubriek
“Even voorstellen”. Zo kunt u tussen de
regels door lezen dat Dick uiteindelijk na
een schier eindeloze stroom moderne
en supersnelle Porsches het meest in
z’n nopjes is met zijn dit voorjaar verworven “ordinaire” 2.2T coupé uit 1970.
Hoe het kleine uiteindelijk heel groot kan
zijn. Verder zijn er verslagen van achtereenvolgens de medio september door
Guy Machiels en Dick georganiseerde
Champagnerit, de Herfstrit in Noordelijk
Nederland, het RS Fest in Rosmalen, de
Cars & Coffee meeting bij Porsche Centrum Leusden en de technische dag bij
Erpa. Onze voorzitter geeft u inzage in zijn
langjarige speurtocht naar de Italiaanse
roots van zijn bourgondisch rode 911 uit
1971. Na vele hindernissen en bureaucratie te hebben overwonnen, wist hij uiteindelijk de complete 44-jarige geschiedenis
van zijn auto samen te stellen. Zelf stelde
ik een verslag op van ons bezoek aan de

Porsche archieven, op uitnodiging van
de fabriek. Met een kleine afvaardiging
kregen we eind oktober jl. een uitgebreide
rondleiding door dit normaliter hermetisch afgesloten heiligdom, wat zich in het
Porsche Museum bevindt. Aansluitend
werden we “losgelaten” in de studieruimte annex bibliotheek en brachten we nog
een bezoek aan het museum zelf. Een
onvergetelijke ervaring.

TERuGkIjkEND wEET Ik
ZEkER DAT DEZE sTRIPbOEkEN
VOOR EEN GROOT DEEl m’N
VOORlIEfDE VOOR ONZE AuTO’s
HEEfT bEPAAlD
Vanwege plaatsgebrek op deze mij toebedeelde pagina zal ik u volgende keer
meer vertellen over mijn zoektocht naar
en uiteindelijke vindplaats van het afgebeelde Talbotgele “G” model. Vorige keer
lichtte ik al een tipje van de sluier op. De
kleurkeuze is gezien mijn inleidende tekst
hierboven inderdaad geen toeval… Ik vertel
u dan wellicht ook meer over een nieuw en
onverwacht Porsche project wat inmiddels
ook vaste vorm dreigt aan te nemen. Kortom, hier wordt niet stilgezeten.
Naar ik vanavond van Bernie Westhoff
begreep, wordt de volgende Algemene
Leden Vergadering op zondag 29 maart
2015 georganiseerd in het splinternieuwe
Nationaal Militair Museum in Soesterberg.
Deze toplocatie zal zeker voor een volle
zaal deelnemers zorgen. Dat is ook nodig,
want er zijn een hoop belangrijke zaken te
bespreken en te besluiten. Noteert u die
datum dan ook alvast in uw agenda!
Rest mij u fijne feestdagen en alvast een
gezond en gelukkig 2015 toe te wensen
en ik hoop u op zondag 18 januari op de
nieuwjaarsreceptie in mijn geboortestad
Rotterdam te mogen begroeten.
Marc Bezem
redacteur
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VAN DE

EVENEMENTENCOMMISSIE
Op deze mooie novemberdag zet ik
me aan dit stukje voor ’t clubmagazine. Straks nog een laatste
‘open’ toertochtje nu ’t nog kan.
Zoals vorige keer geschreven, rijden
we tegenwoordig in een Talbot gele
Carrera 3.0 Targa.
En na 3 maanden sturen kan ik u vertellen
dat dit G model me / ons bijzonder goed
bevalt. In onze vorige 911 Coupé zat een
schuifdak, naar dit open rijden in een Targa
is ‘n ware verademing, ook vandaag met
12ºC en ’n bleek zonnetje. Ook tijdens de
Champagnerit in Frankrijk was het volop
genieten van ’t bredere blikveld en de “live”
motorgeluiden van jezelf en je clubgenoten.
Daarbij heeft men destijds met ’t G-model
duidelijk stappen vooruit gezet qua rijcomfort en wegligging. Met de 2.4S hield je het
stuur boven de 200 op de Autobahn met
twee handen stevig vast, dat gaat nu ‘n stuk
ontspannener. Maar eerlijk is eerlijk: dat
‘Spartaanse’ had en heeft ook wel wat! De
auto gaat vandaag trouwens in de winterslaapmodus. Een paar maandjes rust ter
voorbereiding op het komende seizoen, waar
een volle kalender ons wacht. Voordat ik
hier verder op in ga, eerst nog even naar de
laatste evenementen van dit jaar.
Mede door Bert, Han en Elbert is het
RS Fest in Autotron opnieuw succesvol
verlopen. Verder zijn we half september
met vijftien equipes de Champagne(streek)
ingedoken. Een fantastische rit, waarvoor
alle eer aan Guy, Carry en Dick voor het
bewonderenswaardige programma en het
exclusieve verblijf in een voor ons afgehuurd
“kasteel”. Op initiatief van Hessel vond op 1
november onze eerste Cars & Coffee plaats
bij PON in Leusden. De grote opkomst en
blijken van waardering geven aan dat deze
bijeenkomsten in 2015 gaan terugkeren.
Met maar liefst 55 deelnemers hebben we
op 8 november dit clubjaar afgesloten met
een technische dag bij Erpa. Verderop in dit
magazine meer over deze evenementen.

Binnen de EC hebben we niet stil gezeten.
U heeft bericht gehad van ’t vertrek uit de
EC van Dick en Gerard. Vanaf deze plaats
wil ik hen beiden allerhartelijkst bedanken voor hun inzet, die van grote waarde
is geweest. Ook heeft u kunnen lezen dat
Dennis Gronert inmiddels deel uitmaakt van
de EC. Dennis geeft onderaan dit stukje zijn
motivatie daartoe weer.
Voor 2015 hebben we weer een mooie kalender samengesteld, waarmee we tegemoet
denken te komen aan de wensen vanuit de
clubenquête. We hebben nu ook activiteiten
mbt. onderhoud, techniek en rijvaardigheid
op het ‘menu’. Peter en Albert organiseren
ook in 2015 weer technische clubmeetings
en Theo heeft voor ons een technische dag
over carrosserie en lakopbouw in petto. Met
Schloss Dyck, Wings & Wheels en de (volgeboekte) Goodwood Revival gaan we een mooi
jaar tegemoet. Zoals gebruikelijk komen we
tijdens de jaarvergadering uitgebreid op de
evenementen terug.

Sinds kort maak ik deel uit van de EC.
Een mooie rol die in het teken staat van
leuke activiteiten organiseren voor onze
clubleden. Toegevoegde waarde bieden
is makkelijker gezegd dan gedaan, maar
ik heb wel ideeën over interessante en
aantrekkelijke activiteiten. Hoewel ik zelf
regelmatig wegdroom over de “La Carrera
Panamericana” dwars door Midden Amerika, de Peking Challenge langs de zijderoute, de Mille Miglia, een Cross-Schotland
route of de Porsche Rennsport Reunion op
het circuit van Laguna Seca realiseer ik me
dat we het voor de club wat dichter bij huis
moeten zoeken. Dan denk ik bijvoorbeeld
aan de Schloss Dyck Classic Days volgend
jaar zomer.

Tot slot dank aan allen die op welke manier
dan ook een bijdrage hebben geleverd aan
een fantastisch evenementenjaar 2014. Fijne
feestdagen er graag tot ziens op de nieuwjaarsreceptie op de 18e januari!

Verder gaan we naast het “reguliere”
programma wat extra sportieve activiteiten
toevoegen, zoals een slalom competitie
ism. andere Porsche clubs (opgeven via de
NPC) en een kaartlees cursus voor diegenen die wat meer met klassieke rally’s willen doen. Hiermee proberen we voor ieder
wat wils aan te bieden en de toegevoegde
waarde te leveren waarop u zit te wachten.
Als u zelf nog ideeën heeft, horen wat dat
natuurlijk graag. Alvast veel rijplezier voor
2015 gewenst!

Namens de EC,
Bernie Westhoff

Groet,
Dennis
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cOlOfON

club EVENEmENTEN

VOORZITTER / WEBMAsTER
Hessel Roukema

Nieuwjaarsreceptie

zondag 18 januari

Tel: 036 - 537 17 43

swAP meeting met de 356 club

zondag 1 februari

webmaster@klassieke911912.nl

cursus kaartleesrit

zaterdag 21 februari

Technische dag

zaterdag 7 maart

PENNINGMEEsTER
Marco Leijten
1 t/m 3 augustus

jaarvergadering

zondag 29 maart

penningmeester@klassieke911912.nl

Paasrit

maandag 6 april

kaartleesrit

mei

Technische clubmeeting Thema 1

zaterdag 16 mei

Technische clubmeeting Thema 2

zaterdag 6 juni

slipcursus / Rijvaardigheidsdag sEc

zaterdag 20 juni

classic Days schloss Dyck

31 juli t/m 2 augustus

wings & wheels

zaterdag 22 augustus

Technische clubmeeting Thema 3

zaterdag 5 september

Goodwood Revival

11 t/m 14 september

Marc Bezem

cars & coffee

nntb.

Tel: 033 - 257 24 00

Herfstrit

zondag 4 oktober

redactie@klassieke911912.nl

Technische dag

november

EVENEMENTENCOMMIssIE

voorzitter@klassieke911912.nl

21 en 22 juni

Tel: 0180 - 62 33 44

8 t/m 10 augustus

TECHNIsCH ADVIsEUR
Albert Vos
Tel: 046 - 474 10 63

zondag 10 augustus

tc@klassieke911912.nl

sECRETARIs / CORREsPONDENTIE
Jan en Gerda Blok zondag 5 oktober
Postbus 476, 2740 AL Waddinxveen
Tel: 0182 - 78 65 38
secretariaat@klassieke911912.nl

REDACTIE
Hooglandseweg 20, 3864 PV Holkerveen

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

ExTERNE EVENEmENTEN
Interclassic

8 tot 11 januari

ONTWERP

slalom (door NPc)

22 maart en 7 juni

Hooghiemstraplein 62, 3514 AX Utrecht

Techno classica

15 tot 19 april

Nationale clubrally (PON)

zondag 19 april

DRUK

Porsche Treffen Dinslaken

vrijdag 1 mei

Tel: 0182 - 61 11 76

Porsche scenelive treffen

mei

Rijvaardigheid dag circuit

schaap Ontwerpers
Tel: 030 - 276 91 67, www.schaapontwerpers.nl

Joop Zalm
joop@waddinxveen.multicopy.nl

LIDMAATsCHAP

jules Tacheny (NPc)

zondag 5 juli

Leden zonder machtiging: € 75,00

Oldtimer Grand Prix

7 tot 9 augustus

incasso

Gmünd (Theo siemerink)

13 t/m 18 augustus

Historic Grand Prix

augustus / september

Na 1 augustus bedraagt de contributie: € 40,00

Porsche collectors Day (PON)

zondag 11 oktober

Begunstigers: € 41,50

Leden met machtiging: € 70,00 automatische
Aspirant-leden zonder machtiging: € 56,50
Aspirant-leden met machtiging: € 51,50 auto. inc.
Inschrijfgeld: € 22,75
Rekeningnummer van de club: 329131 t.n.v.
Klassieke Porsche 911 en 912 Club Nederland
te Waddinxveen
www.klassieke911912.nl
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CLUBLID Dick Bruil
FACTSHEET
Naam				
Leeftijd			
Stad 				
Beroep 			
Burgerlijke 		
staat				
					
					
					
Auto 				
					
Bijzonderheden
					
					

Dick Bruil
50 years edition
Wadenoijen
Zelfstandige
Getrouwd met Sylvia,
vader van 2 zonen Jesper (24) en 		
Jorrin (22) en dochter Angret (18),
allemaal studerend richting
Bedrijfskunde
Klassieke 911, Porsche 911 2.2T
Coupé Zilver 8080 uit 1970
Zie verder details over het
selectieproces van de klassieke 2.2.T.
Bijzondere auto met veel historie

“Als jochie zat ik in de klas te dromen…..
en toen kwam die 911 Coupé voorbij !
Liefde …..”. Het model speelautootje uit de
70er jaren heb ik nog steeds in mijn bezit!

KLASSIEKE PORSCHE 911 & 912 CLUB NEDERLAND

EVEN VOORSTELLEN

Het Porsche virus had me al op jonge leeftijd
te pakken. Als klein jochie op de lagere school
begon het. Vlak in de buurt reed iemand
Porsche. Een stukje omlopen dan maar! Maar
het moment dat ik me stierlijk verveelde op
mijn toenmalige opleiding ergens begin tachtiger jaren vergeet ik nooit. Ineens die 911
voor de stoplichten en ik hoorde dat bijzondere
geluid. Door hart en nieren! Die week ben ik
nog in Arnhem bij een Porschedealer geweest
om eens te kijken, nog zonder rijbewijs ergens
rond de 16-17 jaar oud.
Na de opleidingen begon de carrière, eerst als docent
bedrijfseconomie, -administratie en marketing op MEAO
niveau in Arnhem en Doetinchem. Na enkele jaren zat er geen
uitdaging meer in en ben ik de IT ingerold. Dat was ook het
moment dat onze eerste zoon zich aandiende, dus er moest
een auto komen met veel ruimte. Audi 80, Peugeot 605,
Mazda Xedos 6 met 6-cilinder enzovoorts … heel wat auto’s
versleten en kilometers gemaakt. Na enkele jaren ben ik bij
Oracle aan de slag gegaan met een ERP (Enterprise Resource
Planning) systeem, kort gezegd een systeem waarmee je
alle bedrijfsprocessen van een organisatie kunt ondersteunen en dan volledig geïntegreerd. Dus financieel, personeel,
logistiek, productieaansturing, projectmanagement etc. Dat
werd helemaal mijn ding en ik kan wel te zeggen dat ik veel
kennis had opgedaan die ik bij vele mooie organisaties heb
mogen inzetten om daar systemen te implementeren. Denk
aan universiteiten, de grootste gemeentes en diverse ministeries maar bijvoorbeeld ook aan Vodafone en NOS. Hieruit is
uiteindelijk mijn eigen bedrijf TopConsult ontstaan.
Opgestart in 1997 wisten we niet wat ons overkwam. Al snel
100 uur per week en uitbreiden naar 20 tot zelfs 30 man. De
eerste jaren geen tijd voor vakanties en dergelijke. Het was
het tijdperk van de eeuwwisseling en de invoering van de Euro
waardoor we erg veel projecten hadden. Soms te veel dus
weer uitbreiden. Tegelijk met de opstart van ’t bedrijf, kregen
we de mogelijkheid een kavel te kopen, waarop we een mooi
huis hebben laten bouwen met daarbij ‘n flinke garage. Ik
weet nog dat ik de vraag kreeg “wat daar de bedoeling van
was?”. Ik antwoordde: als ik een bepaald bedrag bij elkaar
heb, koop ik een Porsche. Mijn ega dacht ... ach dat gaat
nog wel eventjes duren, maar dit was al vrij snel tot stand
gebracht, namelijk zes maanden nadat we er woonden. Op
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dat moment start de grote eerste zoektocht naar mijn eerste
eigen Porsche.
De zoektocht begon met een bezoek aan een lokale Porsche specialist. De verkoper gaf aan dat het super mooie en
kwalitatief goede 911 was en dat ik wel overtuigd zou worden
als ik gewoon eens even ging rijden. En zodoende was ik
op weg naar Tiel, de oprit van ons net gebouwde huis op en
showen maar! Tot dat mijn ega opmerkte “is dat normaal
zo’n plas olie onder de auto op ons nieuwe pad?”. Terug naar
de specialist, erg onder de indruk van het rijden maar wel ‘n
illusie armer.
De volgende was bij een officieel Porsche dealerbedrijf. Een
Mooie blauwe 911 uit 1990. Afspraak gemaakt nadat ik had
gehoord dat de auto nooit schade had gehad etc. etc. Mijn
oudste zoon mee naar Eindhoven en ik al helemaal vertellen
dat dit ‘m wel eens kon worden. We stappen de auto uit en
mijn zoon zegt direct “is het normaal dat de voorkant een andere kleur heeft?”. Tja hij was net gewassen zei de verkoper.
Ik zeg.. geen schade? Hoe zit dit? Een heel verhaal vervolgens
maar ik heb niet eens meer in die auto gereden. Teleurgesteld dat wel. Hij bood nog een proefrit aan in een Boxster en
ik dacht ach, waarom niet. En dat vond ik toch ook wel gaaf.

Hij bood nog een proefrit aan
in een Boxster en ik dacht ach,
waarom niet.

DECEMBER 2014
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En toen kwam mijn eerste Porsche in beeld. Op een project
in Duitsland kwam ik in contact met een mevrouw die in een
zilvergrijze Boxster reed. Dat bleek de echtgenote van de
eigenaar van het bedrijf te zijn waar ik voor werkte. Al snel
was ik in gesprek, ze had de auto namelijk net ingeruild voor
een Mercedes SLK. Die vrijdag reed ik naar huis in een 1998
Boxster die de week daarna in mijn bezit was. In 2004 had
ik zakelijk na de nodige Renaults Espace (tja ruimte, ruimte
en ruimte was het devies met kinderen) en ‘n Audi A6 Avant
besloten om een Porsche Cayenne te nemen. Mooie zakelijk
auto met toch Porsche waardige rijeigenschappen. 500-700
uur per jaar in de auto, ach ik wilde dat toch wel met plezier
doormaken. Dus mijn tweede Porsche was een feit, maar nog
steeds geen 911.
In 2006 was het dan zover. Ik heb Mark Wegh gebeld die op
dat moment bezig was een bedrijf op te zetten in Heteren, nu
Porsche Centrum Gelderland. Mark verkocht alvast Porsches,
het pand was in aanbouw. Bij mij in de huiskamer zijn we op
‘n A4tje, een brochure en een prijslijst een middag bezig geweest mijn eerste 911 Carrera Cabrio samen te stellen. Porsche 911 erin en de Boxster eruit! Handgeschreven contractje
maar alles perfect geregeld ! En rijden en naar het circuit en
naar Oostenrijk, Italië etc. Puur genieten!
In 2007 werd de Cayenne V6 vervangen door een Cayenne S
en begon ik te zoeken naar een klassieke Porsche 911. Targa,
zilver en een S-uitvoering waren de selectiecriteria. Heel veel
auto’s gezien en beetje bij beetje begon ik de modellen en de
specificaties te herkennen. Met mijn 997 ging ik voor KiKa
mee naar Zandvoort om kinderen uit het kinderziekenhuis
Utrecht te trakteren op een ritje Porsche en mezelf ook op
weer een rondje circuit. Bij het parkeren van mijn 997 stond
ik ineens precies tegenover een zilvergrijze 911 Targa 2.4S
1973. Net helemaal gerestaureerd en gereviseerd. Over liefde
gesproken…
Met de eigenaar afgesproken dat hij me zou bellen als hij de
auto ooit zou verkopen. Niet verwacht uiteraard, maar een
half jaar later (februari 2008) hing hij aan de telefoon. Nieuw
huis, kinderen erbij, drukke baan, ik rijd er eigenlijk niet in
dus heb besloten de auto toch maar te verkopen. De volgende
dag naar Heiloo en flink gereden. Wow! Wat een plaatje!
Prijs rond gemaakt en direct een afspraak gemaakt bij Eric
Hendriks Porsche Centrum Gelderland voor een aankoopkeuring en de week erna werd dit mijn eerste klassieke 911.
De koning te rijk! Mijn derde Porsche in bezit; Cayenne, 997
Carrera Cabrio en ook nog een gave 911 2.4S Targa. Wat wil je
nog meer?

En rijden en naar het circuit en naar
Oostenrijk, Italië etc. Puur genieten!
In 2009 na lekker stevig rijden met Porsche Camp4 in Lapland
zag ik de mogelijkheid een double-deal te doen met Mark
Wegh. Mijn 997 Cabrio (handgeschakeld) werd ingeruild voor
een 997MKII Carrera S met PDK, terwijl ik altijd zei … voor mij
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In 2009 na lekker stevig
rijden met Porsche
Camp4 in Lapland zag
ik de mogelijkheid een
double-deal te doen met
Mark Wegh. Mijn 997
Cabrio (handgeschakeld)
werd ingeruild voor een
997MKII Carrera S met PDK,
terwijl ik altijd zei …
voor mij geen automaat.

geen automaat. Maar die PDK …. oh oh en dat geluid. Tja, helemaal om. En de Cayenne S werd ook ingeruild voor een nog
extremere versie de Cayenne Turbo! Maar toch vond ik het
na drie Cayennes wel welletjes met die grote bak. Die Turbo
wist wel raad met benzine en als je dan 50-70000 km rijdt is
het toch vaak tanken. De Cayenne werd in 2010 ingeruild voor
een veel sportievere auto, een Audi RS5. Derhalve nog twee
Porsches over. De ritten met de Targa waren gewoon leuk.
De vriendenkring in de club groeide en de emotie van het
Porsche rijden steeg en steeg.
En toen kwam Le Mans. Met mijn jongste zoon naar dit
bijzondere evenement. Een lawaai de hele rit, om gek van te
worden. Leuk zo’n Targa als je open kunt rijden, maar ja het
was slechter dan slecht. De ruitensproeier deed het ook al
niet. Klopt, want het water belandde op de vloer van de bijrijder. Natte voeten dus. En een raampje open en pats … direct
rubber kapot! En de mijne was echt bedoeld voor Duitsland;
vlammen van minimaal één meter uit de uitlaat. Eerste versie
van de Turbo. En al de brandstofpomp vervangen etc. etc.
Och och wat een gedoe. Om dan vervolgens bij de herfstrit
van 2012 naast ene Gerard Wigmans te staan met zijn mooie
blauwe 2.4 S Targa en er achter te komen dat mijn auto lang
niet op dat niveau zat en me dat veel zou gaan kosten om de
auto op dat niveau te krijgen. Het was echter wel een unieke
auto. Van een beroemde Amerikaanse Baseballer geweest,
omgeving Malibu. Eén van de weinige Targa’s met sporton-
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derstel af fabriek, matching numbers, matching kleur, unieke stuurverhoging, airco.
In 2008/9 heb ik mijn bedrijf verkocht, maar
ben wel aangebleven als directeur en mede-eigenaar om een grotere organisatie te
bouwen. In 2012 ben ik hier uiteindelijk mee
gestopt en heb ik ook afscheid genomen van
mijn zakelijke RS5 en ook van de 997 Carrera
S Cabrio om direct een nieuwe 991 te bestellen. Een 991 Carrera S met PDK. Een geluid
en wegligging ... genieten! Weer twee 911jes
op de oprit!
Bij een bezoek aan Porsche Centrum Gelderland stond ik te kwijlen bij een gt zilveren 997
Turbo toen het gebeurde. In overleg met Mark
Wegh kon ik de Targa inruilen voor ‘t dubbele
bedrag op dat ie me had gekost. Jeetje, de
eerste auto waaraan ik ooit geld had verdiend
zonder dit als bedoeling te hebben. Einde
klassieker, maar wel een dikke 997 Turbo
rijker. En direct het besef dat ik geen Targa
meer zou nemen gezien mijn ervaringen en
eigenlijk ook wel de Coupé meer ben gaan
waarderen tijdens de ritten met onze club.
Dus hard op zoek naar een Coupé, S of RS
(replica). In 2013 wel 40 tot 50 auto’s gezien.
Bezoeken gebracht met mede-clublid Guy
Machiels aan Los Angeles. Magnus Walker
bezocht en bedrijven als European Collectables en Car Park Classic van Nederland Henk
Baars te Costa Mesa. Diverse auto’s gereden
en steeds meer onder de indruk van een ‘gewone’ 911T. Eind 2013 een mooie zilvergrijze
gevonden en uit onderhandeld. Ik dacht dat
wordt ie, maar bij de check met het Porsche
certificaat bleek de kleur en een aantal opties
waaronder open dak (after market) niet te
kloppen en Albert Vos kwam met hele goede
adviezen tijdens de keuring. Er zat nog het
nodige werk aan terwijl de auto zo mooi leek!
Toch maar laten staan uiteraard.
Eind 2013 was het zover. Met een restaurateur
naar Vlaardingen om een zilvergrijze 2.2T uit
1972 te bekijken. Patina, matching numbers. En gewoon rijden. Gewoon een goede
basis voor een volledige restauratie. Project
geaccepteerd en deal gesloten. Mijn auto en
helemaal op te bouwen naar een plaatje. Gaaf
zo’n project dacht ik de volgende dag. Tot ik
de eigenaar die ochtend belde voor de details
van leveren en betalen en hij zei dat dezelfde
dag iemand meer had geboden en de auto
direct had meegenomen! Einde avontuur,
want juridisch bleek het te lastig aangezien de
eigenaar formeel in Hong Kong woonde.
Op zoek naar de volgende en dat werd februari 2014. Ik zie in Duitsland een mooie zilver-
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grijze 2.2T staan met matching numbers en
volledig gerestaureerd / gereviseerd. Ik ken
die auto, dacht ik nog? Maar goed, afspraak
gemaakt om naar Bornheim (tussen Köln en
Bonn) te rijden en de auto te zien.

Direct Porsche Centrum
Gelderland gebeld en
binnen een uur stond de
auto op de vrachtwagen
naar Heteren.
Met mijn 997 Turbo Duitsland in en het was
lekker rustig. 240 op de teller en de 3-baans
weg was droog en bijna leeg. 12 km over
de grens en gas onderin. Heel snel was het

kaboem en zag ik heel heel veel rook uit de
motorkap komen. 260 op de teller en binnen
een paar honderd meter direct na een parkeerplaats veilig gestopt op de vluchtstrook.
Maar veel, heel veel rook.Direct sirenes en
dus de polizei dabei. En maar blijven roken.
Hij staat in de brand dacht ik. Ze hielpen me
de auto 30 meter terug duwen op de veilige
parkeerplaats. Direct Porsche Centrum
Gelderland gebeld en binnen een uur stond
de auto op de vrachtwagen naar Heteren. En
ik intussen maar denken aan mijn mogelijke
klassieker.
Zag er niet goed uit met die Turbo was de
conclusie. Oef! Er bleek een gat in een cilinder te zitten, de rechterzijde was behoorlijk
stuk incl. kromme drijfstangen. Ondanks dat
de auto uit de officiële fabrieksgarantie was,
heeft Porsche Centrum Gelderland dit perfect
opgepakt wat uiteindelijk heeft geleid tot een
andere 911 Turbo MK2 met PDK van 2010.
Snel naar huis, 991 uit de garage en weer
naar Duitsland. Met 270 op de teller langs de
plek waar het mis ging met de Turbo en door.
Bij aankomst in Bornheim eerst koffie en de
zeer uitgebreide documentatie doornemen.
Veel details uit de US, leuk !! Hey … een
Nederlands kenteken? Wacht even, de auto
is nog maar net geimporteert uit NL. Volledig
gerestaureerd in Oosterhout en de motor is
beetgepakt door Kraan. Nou, dat is interessant en de auto nog niet eens gezien.
Vervolgens naar de opslag waar de auto’s
staan en daar is ie dan. Matching numbers,
orginele 8080 zilver tint, donkerder lijkt het
maar wel erg gaaf, gespoten velgen, niet
origineel maar staat wel goed. Iets meer
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vermogen dan standaard en aparte luchtfilters. En alles doet
het. Rijden dan maar, ja schakelt goed, loopt super mooi.
Technisch rapport toont ook nog eens zeer gering compressieverlies. Jeetje, komt het toch nog goed deze dag…dacht ik.
Even zoeken op internet en ja hoor, ik ken die auto. Was aangeboden door OPC Oosterhout, maar ik was net te laat. Dat
kenmerkende kenteken ook. Wow! De brug op en ook dat zag
er allemaal goed uit. Deze ga ik niet meer laten lopen na zo’n
40 tot 50 auto’s gezien te hebben. De deal is diezelfde avond
rond gekomen en uiteindelijk ook direct de afspraken gemaakt
om de auto zelf op te halen.
En in de tussentijd de vorige NL eigenaar, ofwel degene die
de auto heeft gerestaureerd, gebeld om te vragen naar de
originele NL kentekenplaten. Ja, mag formeel wel niet, maar
omdat het zo’n mooi kenteken is, hangen ze bij mij aan de
muur: “kom ze maar ophalen, ik vind het leuk dat de auto toch
weer in NL is. Ze hebben daar al genoeg fietsen van ons”! En
ook het RDW gebeld hoe dat nu gaat met keuring, kenteken en
APK die er nog opzat. Een herinvoer is alles wat nodig is, was
het antwoord. De week erna al naar het RDW met tijdelijke
platen en geregeld. De 3e 911 is een feit en wat een lol met
deze. Gaaf geluid en zoveel power. Nooit verwacht van een T,
maar deze loopt perfect.
En zo eindigt wederom een mooie zoektocht naar een
klassieke 911. De zoektocht alleen al is een feestje maar het
resultaat mag er ook zijn. Blij en tevreden met mijn klassieker
en de klassiekers in spé.
Dick Bruil

De 3e 911 is een feit en wat een
lol met deze. Gaaf geluid en
zoveel power.
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porSCHe preSenTeerT

Unieke HerUiTgAVe
RIk RINGERs sTRIPAlbum
Porsche brengt het avontuur ‘spoken in de nacht’ van de legendarische stripheld Rik Ringers
opnieuw tot leven door middel van een unieke heruitgave van het album. Dit gebeurt aan de
vooravond van het vijftigjarige bestaan van de Porsche 911 Targa – het favoriete vervoermiddel
van Rik Ringers. In totaal zijn er 1.991 van deze luxe albums vervaardigd. Het eerste exemplaar
werd op 5 november bij Porsche centrum Rotterdam uitgereikt aan de weduwe van Tibet, tot
2010 de tekenaar van Rik Ringers.

VANAf 1955 VERscHENEN ER kORTE
VERHAlEN IN HET sTRIPblAD kuIfjE
(TINTIN). HET wAREN VERHAlEN wAARIN
AllERlEI RAADsEls NAAR VOREN
kwAmEN.

RIk RINGERs (RIc HOcHET)
Is een detective stripreeks over het gelijknamige hoofdpersonage van scenarioschrijver André-Paul Duchâteau
en tekenaar Tibet (Gilbert Gascard). Kern van vrijwel
alle afleveringen vormt een niet zelden bovennatuurlijke misdaad en de daarmee samenhangende reden voor
misdaadverslaggever Rik Ringers om het mysterie te
onderzoeken. In alle gevallen wordt het ‘bovennatuurlijke’
ontmaskerd en blijken de daders mensen van vlees en
bloed. Rik Ringers wordt bijgestaan door commissaris
Baardemakers en zijn assistent, inspecteur Kempers. In
veel afleveringen speelt ook Nadine, het nichtje van Baardemakers en de vaste vriendin van Rik een belangrijke rol.
Andere repeterende karakters zijn die van Bob Dalberg,
collega journalist en vriend van Rik en Richard Ringers, de
vader van Rik.

DE sTRIPREEks
Vanaf 1955 verschenen er korte verhalen in het stripblad
Kuifje (Tintin). Het waren verhalen waarin allerlei raadsels
naar voren kwamen. Uiteindelijk leidde dit in 1961 tot het
vervolgverhaal ‘Wie is de kameleon’. Vanaf het moment
dat Rik Ringers in Kuifje verscheen is deze serie altijd
populair gebleven. Het werd al snel een van de steunpilaren van het jeugdblad. Maar ook in Nederland konden
we genieten van de avonturen van deze reporter. In het,
inmiddels legendarische stripblad PEP verschenen zijn
avonturen. Vanaf 1963 tot en met 2010 zijn in totaal 78
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albums verschenen. Het kenmerk van de verhalen is de
manier waarop het plot is samengesteld. Dit gebeurt altijd
op een vakkundige, traditionele manier wat de herkenbaarheid vergroot zonder dat de kwaliteit hier onder leidt.
Het is niet voor niets dat deze serie al jaren lang een grote
schare trouwe fans heeft.

DE mAkERs
André-Paul Duchâteau werd geboren op 08 mei 1925
in Doornik. Deze ereburger van de stad Brussel schrijft
de scenario’s voor Rik Ringers. Zijn eerste werk waren
een aantal boeken, maar in 1948 begon hij scenario’s
te schrijven voor tijdschriften als Bravo en Robbedoes
(Spirou). In 1951 begon zijn jarenlange samenwerking met
Tibet. Hun eerste verhalen werden uitgegeven in Kuifje
en Ons Volkske. Naast Rik Ringers werkt hij ook mee aan
Chick Bill. In de jaren 60 maakte hij onder meer Yalek,
Alain Chevallier, De brokkenmakers en TNT met Christian
Denayer. Zijn veelzijdigheid komt ook in de jaren 70 sterk
naar voren. Hij werkte onder meer samen met Jean Van
Hamme, Eddy Paape (Luc Oriënt), Vance (Bruce J. Hawker)
en Risinski (Hans). Tot op de dag van vandaag schrijft
Duchâteau scenario’s waarbij hij altijd een sterke voorkeur
voor detective verhalen aan de dag legt.
Tibet werd op 29 oktober 1931 in Marseille geboren als
Gilbert Gascard. Van zijn hand was het tekenwerk van de
serie Rik Ringers. Hij woonde sinds zijn 4e jaar in België.
Zijn loopbaan als tekenaar begon hij in de Disney-Studio’s
in Brussel waar hij André-Paul Duchâteau leerde kennen.
Vanaf 1951 werkte hij in de studio van het jeugdblad Kuifje.
De eerste echte grote serie van zijn hand was Chick Bill
dat vanaf 1953 in Kuifje werd gepubliceerd en waarvan het
eerste album een jaar later op de markt kwam. Samen
met Duchâteau verzorgde hij vanaf 1955 ook raadselverhalen en korte episodes voor het blad Kuifje. Hieruit
werd uiteindelijk Rik Ringers geboren. Op 02 januari 2010
overleed Gilbert Gascard op 78 jarige leeftijd.

sAmEN mET DucHÂTEAu VERZORGDE HIj
VANAf 1955 OOk RAADsElVERHAlEN EN
kORTE EPIsODEs VOOR HET blAD kuIfjE.
HIERuIT wERD uITEINDElIjk RIk RINGERs
GEbOREN.

RIK RINGERs sTRIPALBUM
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RIK RINGERS STRIPALBUM

Heruitgave “Spoken in de nacht”
De op 5 november jl. gelanceerde nieuwe uitgave van het Rik Ringersavontuur ‘Spoken in de nacht’ is bij voorbaat een collectors item. Het
gebonden album verschijnt in een gelimiteerde oplage van 1.991 exemplaren en is tot stand gekomen in samenwerking met de oorspronkelijke
uitgever De Lombard. Bij elk album hoort een tekening, waarbij Rik Ringers tussen de eerste én de meest recente 911 Targa staat. Deze tekening
is in een oplage van 1.991 exemplaren vervaardigd door Olivier Wozniak,
de nieuwe tekenaar van Rik Ringers, die aan een compleet nieuw album
van Rik Ringers gaat werken. Dit album zal in 2016 uitkomen. Komend
jaar viert Rik Ringers zijn 60-jarig bestaan en zal de uitgever een hommage uitbrengen.

Rik Ringers en Porsche
Rik rijdt in de stripverhalen altijd in een time-period Porsche. In de eerste
strips van voor 1965 een 356, in de tussen 1966 en 1973 uitgegeven een
F model 911 Targa of Coupe en vanaf 1975 komt een 911 Turbo in beeld.
Later verschijnen onder andere een 964 en een 993 Turbo ten tonele. Ook
in de heruitgave van het album die het originele verhaal uit 1971 bevat kan
journalist Rik Ringers rekenen op een trouwe metgezel: een gele Porsche
911 Targa. Rik Ringers maakte ook bij andere avonturen gebruik van een
911 Targa. Daarom is er een speciaal hoofdstuk aan het boek toegevoegd,
waarin scenarist/schrijver André-Paul Duchâteau uitlegt hoe de unieke
relatie tussen Rik Ringers en Porsche tot stand is gekomen én voortduurt. En dan is er nog een legendarisch aspect aan dit verhaal: in 2015
bestaat de Porsche 911 Targa precies 50 jaar. In de luxe uitgave is ook
een speciale sectie over de totstandkoming en ontwikkeling van dit model
opgenomen.

Komend jaar viert Rik Ringers zijn 60-jarig
bestaan en zal de uitgever een hommage
uitbrengen.
Het eerste exemplaar van de heruitgave van ‘Spoken in de nacht’ is op 5
november uitgereikt aan de weduwe van Tibet, de voormalige tekenaar
van Rik Ringers. Dat gebeurde in Porsche Centrum Rotterdam. Nu is
het album inclusief de tekening uitsluitend verkrijgbaar via de Porsche
Webshop: www.porsche.nl/webshop. De prijs voor het collectors item
bedraagt € 19,95.

Bronvermelding:
www.ponpersportaal.nl
www.stripsuithedenenverleden.nl
www.wikipedia.nl
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Champagnerit
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Verslag
Champagnerit

2014

Op 12 september werden we gastvrij ontvangen bij Porsche
Centrum Limburg in Maastricht met vlaai en koffie voor de
Champagnerit 2014. Veertien Porsches 911 en één 912 vertrokken
in de loop van de ochtend naar Bouillon voor een heerlijke lunch op
de grens van België en Frankrijk om in de loop van de middag in het
hart van de champagnestreek te arriveren in een prachtig chateau
voor twee overnachtingen.

Champagnerit
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Als we dan toch in Frankrijk zijn bestellen we meteen maar
een wijntje op het terras van het chateau, heerlijk in het
zonnetje. Aan het begin van de avond is het tijd voor een
rondleiding en een afsluitende proeverij in één van de vele
champagne huizen die het kleine dorp Rilly la Montagne
telt. De stemming zat er aardig in alvorens we begonnen
aan een heerlijk diner in het hotel. De volgende ochtend
werd het pas echt leuk. Een prachtige rit over de Route
Touristique de Champagne naar Epernay. De hoofdstad
van de champagnestreek. De champagneboeren waren de
druiven aan het oogsten, het was druk langs de geweldige
landweggetjes dwars door de wijnvelden. Zodoende werd
er met een bovenmodale mate van gevoel in de rechtervoet
door de prachtig verschillende landschappen en langs de
vele wijnchateaus gereden. Vele duimen gingen omhoog bij
het passeren van de oude Porsche’s.

Zondag uitslapen en na een heerlijk
en voldaan ontbijt richting het
befaamde stratencircuit van Reims
voor een fotomomentje.
De lunch in Epernay was wederom perfect verzorgd.
Hoe kan het ook anders in Frankrijk. Een aansluitende
wandeling door het plaatsje via de Avenue de Champagne
leidde ons naar één van de grotere champagnehuizen
Castellane. De Avenue de Champagne van Epernay met zijn
prachtige bouwwerken en imposante Champagnehuizen
als Moët en Chandon stralen de rijkdom van de champagne
industrie uit. Deel twee, in de middag, van de Route
Touristique de Champagne was nog mooier dan de
ochtendeditie. Wederom heerlijke wegen, veelal zonder
drempel, om met de Porsche overheen te sturen. De dag
werd weer afgesloten met een gezamenlijk diner in een
geweldig restaurant in Reims, Le Jardin.
Zondag uitslapen en na een heerlijk en voldaan ontbijt
richting het befaamde stratencircuit van Reims voor een
fotomomentje. Heel toevallig bestond de club van vrienden
van het circuit, die de gebouwen vrijwillig restaureert, 10
jaar. Tijd voor een feestje en per abuis precies die zondag.
Een bonte verzameling van klassieke race- en sportwagens
verzamelden zich daar. Prachtig om te zien hoe de autosport
daar nog leeft. Na wat te hebben rondgekeken stond er voor
ons nog een ritje van zo’n 500 km naar Amsterdam op het
programma. Daar werd om een uur of twee een begin mee
gemaakt. We kijken terug op een perfect georganiseerd en
leuk weekend met de geur van benzine, koppelingsplaten
en vers geperste champagnedruifjes. Guy en Dick, heel erg
bedankt. Het was top.
Arnold Hoogenhout en Muriël Tigchelaar
Porsche 911, 1965
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Champagnerit

Champagnerit

Een prachtige rit over
de Route Touristique de
Champagne naar Epernay

We kijken terug op een perfect
georganiseerd en leuk weekend met de
geur van benzine, koppelingsplaten en
vers geperste champagnedruifjes
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SPEURTOCHT NAAR DE AH-62-58
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Bella Machina

de speurtocht naar
de roots van de AH-62-58
Padova, 26 Juni 1971…. Een mooie zomerdag
in de Italiaanse Veneto. Voor de plaatselijke
Volkswagen/Porsche dealer staat een net afgestudeerde jonge arts met zijn vader, die aldaar te
horen kreeg dat de bordeaux rode Porsche 911
die daar voor de deur stond, voor hem was. Een
cadeau voor zijn afstuderen blijkt….

Dit is niet zomaar een verhaal, maar het verhaal van de
bourgondisch rode 911 die nu bij mij in de garage staat,
nummer 924 uit modeljaar 1971. Ik heb de afgelopen jaren
verschillende bronnen afgestruind om de historie van mijn
911 te achterhalen en uiteindelijk met succes!

Project
In 2004 kocht ik mijn 911 als project via een handelaar, die
hem 3 jaar eerder uit Italië had geïmporteerd. In de tussen
liggende 3 jaar had de auto in Amsterdam rondgereden.
In die periode had de auto voornamelijk buiten langs een
gracht gestaan en dat had hem geen goed gedaan. Door
allerlei problemen met de auto werd deze weer te koop
aangeboden en kon ik hem tegen een, naar ik nu weet,
relatief laag bedrag kopen. Nadat de auto in 2009 weer
compleet gerestaureerd de weg op kon, heb ik een geboorte
certificaat bij de dealer gehaald. Daaruit bleek dat de auto
“Matching numbers” had, op 6 oktober 1970 uit de fabriek
was gerold en op transport ging naar Italië. Uit de registratie
papieren van de RDW wist ik dat de auto in juni 1971 in Italië
op kenteken was gezet. Maar dat was het ook. Wat was er in
de jaren 1971-2001 gebeurd met mijn 911? Hier begon mij
speurtocht naar de historie…
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Het begin van de speurtocht

Italië

Na wat te hebben gezocht op het internet
en verschillende bronnen te hebben
geraadpleegd, kwam ik er achter dat je
in Italië bij de ACI, de lokale “RDW”, een
zogenaamd ‘Certificato Cronologico’ kon
krijgen. Op dit document zouden naast alle
gegevens van de auto, ook alle voormalige
eigenaren vermeld staan, inclusief de
overschrijvingsdata en de bedragen
waarvoor de auto telkens werd verkocht. Dus
dat werd mijn doel, zo’n Certificato. Al kort
daarna kwam ik erachter dat dit document
niet op chassisnummer kon worden
opgevraagd, maar dit moest op de originele
Italiaanse ‘Targa’, het kenteken. En die
had ik niet. Naïef als ik toen was, dacht dit
even te achterhalen door de RDW te bellen,
maar dit was voor ik erachter kwam hoe
bureaucratisch die organisatie is….

De volgende dag heb ik de stoute schoenen
aangetrokken en de huidige Porscheimporteur in Italië gebeld. Helaas kreeg ik
daar te horen dat de historische data van
de jaren ’70 en ’80 niet meer beschikbaar
was. De toenmalige Porsche-importeur
Autogerma in Bologna bestond niet meer en
de gegevens waren niet overgedragen aan
de huidige partij. Weer een dood spoor. Ook
Porsche AG kon niet helpen. Uiteindelijk heb
ik onze collega-club in Italië gemaild om te
kijken of zij nog een manier wisten om het
kenteken te achterhalen, maar helaas geen
response….

Bureaucratie
Ik kreeg van een vriendelijke dame van
de RDW te horen dat die informatie alleen
wordt verstrekt aan de partij die de auto naar
Nederland heeft gehaald en dat er geen
uitzonderingen konden worden gemaakt.
Dus ik weer terug naar de handelaar waar ik
de 911 had gekocht. Na hier geen gehoor te
hebben gekregen (men had geen zin om hier
in te duiken), maar weer terug naar de RDW.
Na een lang en frustrerend telefoongesprek,
kreeg ik uiteindelijk te horen dat ik het
verzoek schriftelijk kon insturen. Maar
ook dit had geen succes. Terug naar de
tekentafel dan maar.

Beet!
Ietwat gedemotiveerd heb ik het de
speurtocht toen even op een laag pitje
gezet. Toch liet het me niet met rust. Na een
tijdje heb ik toch weer eens met de RDW
gebeld. Ik heb uitgelegd wat ik allemaal
ondernomen had om achter het kenteken te
komen en dat ik het vreemd vind dat ik als
huidige eigenaar deze informatie niet via de
RDW kan achterhalen. Uiteindelijk kreeg ik
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te horen dat men ging kijken wat men kon
doen. Dit had ik eerder gehoord… Maar een
paar dagen later lag er een envelop in de
brievenbus van de RDW met een kopie van
het laatste registratie formulier van mijn 911
met het Italiaanse kenteken, VI 526505…

Italië (vervolg)
Na nog een tevergeefs mailtje naar de
Italiaanse klassieke 911/912 club, om te
vragen hoe ik nu het beste verder kon
gaan, ook maar even de 356 club Italia in
gekopieerd. Ik had al begrepen dat de ACI
ook geen “Walk in the Park” zou zijn. Een
paar dagen daarna kreeg ik een email
met de mededeling dat zij mij wellicht wel
konden helpen. Na wat correspondentie
via email wist de persoon in kwestie mij
te vertellen dat hij het certificato had
opgevraagd van kenteken VI 526505. De
auto had nog 2 eerdere kentekens had
gehad, TV 399814 en als eerste kenteken PD
290419. Het blijkt dat in Italië tot in de jaren
’90, de auto een ander kenteken kreeg als
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de nieuwe eigenaar in een andere provincie woonde. De auto was geleverd in
Padova (PD), toen is hij naar Treviso (TV) gegaan en heeft de laatste jaren in Italië
doorgebracht in Vicenza (VI). Maar dus altijd in de Veneto gebleven in 30 jaar tijd!

ONlEEsbARE kENTEkENs
Een paar weken later kreeg ik te horen dat hij van alle 3 de kentekens het
Certificato had en dat hij deze naar me zou opsturen. Hieruit bleek dat de auto
naast 3 kentekens ook 9 eigenaren te hebben gehad. Toen ik de certificaten
uiteindelijk binnen had, zakte de moed me een beetje in de schoenen. De
eerste 2 kentekens hadden een handgeschreven document wat ook nog eens
gekopieerd was. Heel moeilijk te lezen dat jaren ’70 handgeschreven Italiaans.
Maar uiteindelijk is het toch gelukt om de details kunnen achterhalen.

DE EERsTE EIGENAAR
NA EEN lANG EN fRusTREREND
TElEfOONGEsPREk, kREEG Ik
uITEINDElIjk TE HOREN DAT Ik HET
VERZOEk scHRIfTElIjk kON INsTuREN.
mAAR OOk DIT HAD GEEN succEs.

De jonge dokter in Padova bleek Dottore Buja te zijn, wonende in een klein
plaatsje in de buurt van Padova. Na wat zoekwerk op internet bleek Dr. Buja nu
in Italië een vooraanstaand cardioloog te zijn en nog steeds praktiserend! Tevens
is hij nu professor aan de Universiteit van Padova, dezelfde universiteit waar hij
in Juni 1971 afstudeerde. Ook woont hij nog steeds in het kleine plaatsje nabij
Padova. Via de website van de universiteit kon ik een email adres van de beste
man achterhalen.Ik was erg benieuwd of hij mij nog wat meer informatie over
de 911 kon verschaffen. Uit de papieren wist ik al dat de auto geleverd was door
dealer ‘SAS Superauto’ in Padova, nu nog steeds de plaatselijke VW dealer, en
dat hij toen 11.100.000 lire had gekost. In 1974 werd de auto overgeschreven op
naam van een andere Buja. Moest wel familie zijn. Ik heb Dr. Buja in het Engels
een email gestuurd. Na enkele weken had ik nog steeds geen antwoord. Nog
maar eens proberen en ja, antwoord. Toen kwam het verhaal waar ik dit stuk
mee ben begonnen. Ook dat hij de auto na 3 jaar had verkocht aan zijn neef en
dat hij de auto daarna uit het oog is verloren. Ik bedankte hem voor de informatie
en vroeg hem of hij wellicht nog foto’s had van die tijd.

AflEVERING IN 1971
Een paar weken later kwam er weer een email met een foto van mijn 911 met
de jonge Dr. Buja achter het stuur met een jaren ’70 kapsel en dito lederen jasje.
Bleek de foto genomen te zijn 3 dagen nadat hij hem kreeg! Wat ook bleek uit
de foto is dat de auto geleverd was op stalen velgen. Ook geen buitenspiegel en
geen hoofdsteunen. Ik had al gezien dat er op het geboortecertificaat geen opties
stonden, en dat klopt dus. Na wat verdere research ben ik te weten gekomen
dat de meeste Porsche’s in die tijd geheel standaard werden geïmporteerd in
Italië omdat er een heel hoog BTW bedrag betaald diende te worden op dit soort
auto’s. Dus goedkoop importeren en dan ter plekke de opties erop. Dus heeft u
ook een Italiaan en op papier geen opties, dit is hoogstwaarschijnlijk de reden.

TOT slOT
Om een lang verhaal kort te maken, ik heb nu van de 44 jaar dat mijn auto
bestaat de hele historie. Wie er in gereden heeft, hoeveel eigenaren, het verhaal
van de eerste eigenaar en nog veel meer. Het dossier is compleet. Tot slot maak
ik van de gelegenheid gebruik om leden uit te nodigen om in ons clubmagazine
verhaal toe doen over de geschiedenis van hun klassieke Porsche 911 of 912.
Hessel Roukema
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PORSCHE

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

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

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

lClassic
akewell.com
Porsche Interiors
356 911 912 914 928 964 993
Produktie van interieur onderdelen & Bekleding
volgens originele specificaties

Lakewell Porsche Interiors
Klein Heidestraat 71
B - 3370 Boutersem

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

fijne feestdagen
& een mooi 2015
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Herfstrit

Rijdend naar Groningen begon het te regenen. En ondanks
dat, een heerlijk weekendje in het vooruitzicht.
Het gezelschap, het programma, de auto waarin we rijden
en de andere prachtige auto’s waar we straks met mee
gaan rijden. Wat wil je nog meer.

KLASSIEKE PORSCHE 911 & 912 CLUB NEDERLAND

Zo kwamen we dus bij Porsche Groningen in Groningen.
We werden daar gastvrij ontvangen met koffie en ‘Cayennetaartjes’ (ter gelegenheid van de nieuwe Cayenne).
Bewondering voor de techniek en allen onder de indruk
van het door Porsche Centrum Groningen gedemonstreerde Targa dak van de nieuwe 911 (991).

Uiteraard stonden er ook nog een
aantal Porsches te wachten op
een nieuwe eigenaar, die uitgebreid
bewonderd werden.
Na verloop van tijd gingen we naar het dichtbij gelegen hotel. De auto’s konden we stallen op de bewaakte P van de Gasunie. Dat was top geregeld. In het
hotel was het diner georganiseerd, gezellig en onder
het genot van een glaasje zijn veel Porsche anekdotes
opgehaald. Het houd je gewoon bezig, de zoektocht
naar onze bolides, het vinden, het rijden, de techniek,
je raakt er niet over uitgepraat en om vooral niet
te vergeten de evenementen van onze club, met de
verhalen, de gezelligheid en de perfecte organisatie
telkens weer.

herfstrit
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Na het ontbijt gingen we naar het Gasuniegebouw.
Ontvangst met Friese koek in het Groninger Gasuniegebouw, met de lift naar boven, de kunst, de antroposofische sfeer die in het gebouw hangt, de scheiding
tussen gasproductie (NAM), gasdistributie (Gasunie) en
gasverkoop (Gasterra). De mist in de morgen, zeker op
de bovenste etages, waardoor we het enorme uitzicht
over Groningen wat misten, was een voorbode van
een zonovergoten dag. Na een uitgebreide rondleiding
kregen we nog een bakje koffie en zijn we aan de route
door Groningen begonnen.

De mist in de morgen, zeker op de
bovenste etages, waardoor we het
enorme uitzicht over Groningen wat
misten, was een voorbode van een
zonovergoten dag.
De organisatoren hadden er werk van gemaakt! Een prachtige tocht over dijkjes in de optrekkende mist, waarna de zon
doorbrak en voor een schitterende herfstdag zorgde. Lange
smalle bochtige weggetjes, langs diepe slootjes, idylle plekjes,
de zeedijk, en dan al die klassieke Porsches die je soms tegenkwam. Daarbij vroeg je jezelf dan af, zit ik nou wel goed... of zijn
zij... Toch zaten we in relatief korte tijd na elkaar aan een prima
lunch in het Eemshotel en vervolgende we de tocht door Oost
Groningen naar het vestingstadje Bourtange. Tja en dan merk
je dat het herfst is, de dagen korter worden want na de lunch en
het dankwoord van onze voorzitter gericht aan de organistoren
van deze prachtige tocht, was het inmiddels donker geworden.
Ik kijk terug op een prachtige tocht en organisatoren Klaas en
Bert met aanhang, nogmaals dank!
Roelof KleinJan
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Keep it original.
De klassieke 911 & 912.
Wie kan er nu beter zorgen voor uw klassieke 911 of 912 dan de ofﬁciële dealer? Als geen
ander hebben wij de kennis in huis om uw Porsche perfect te onderhouden. Door gebruik van
originele onderdelen en een uitstekend advies bent u altijd zeker van kwaliteit. Want wat
origineel is, moet origineel blijven. Voor een persoonlijke prijsopgave kunt u contact opnemen
met de Porsche dealer van uw keuze. Kijk voor meer informatie op www.porsche.nl/classic

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

13-1774 Porsche adv - Keep it Original - Club 911 - 912 - 297x210 mm.indd 1
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RS FEST ROSMALEN

RS Fest
Rosmalen
Terwijl ik dit verslag schrijf, realiseer ik me dat deze maand ook weer
bijna ten einde is, de Porsches met de welbekende pyjama’s in de
garage staan en het al weer vroeger donker wordt. Kortom, nog één
clubrit, de traditionele herfstrit te gaan. Deze laatste rit hebben we bij
het ter perse gaan van dit verslag natuurlijk ook al weer gehad. Ik realiseer me ook dat wil je een actueel verslag schrijven, je dat eigenlijk
moet doen als de adrenaline van het evenement nog door je lichaam
giert, dus realiseer ik me uiteindelijk dat het gewoon te druk is voor
deze zaken.
Goed, nu over het RS Fest zoals deze 2e editie moest heten, en niet zoals vorig jaar het
Porsche Fest waar Porsche AG een stokje voor stak, zoals iedereen zo langzamerhand
wel weet. Het RS Fest was opnieuw een zeer geslaagd evenement, eigenlijk een must
see voor iedere Porsche liefhebber. Dit jaar in het kader van het 40 jarig jubileum van
de 911 Turbo. Bert Klunder heeft als “stand manager” de 2e editie weer perfect laten
verlopen en samen met Han van Wirdum en ondergetekende de bemensing voor onze
Club stand verzorgd.
De zaterdag is meestal een dag van liefhebbers en serieus geïnteresseerden en ook
voor aspirant leden voor de club. Hier kom ik later nog op terug. De zondag heeft meer
weg van een familiedag. Druk is het dan zeker en ik verwonder me iedere keer, hoe
men zelfs met buggy’s tussen onze Porsches door laveert. Op zondag was het op onze
stand sowieso het gezelligst, want dan zijn inmiddels traditiegetrouw onze dames
vertegenwoordigd.
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De zondag heeft meer weg van een
familiedag. Druk is het dan zeker en
ik verwonder me iedere keer, hoe men
zelfs met buggy’s tussen onze Porsches
door laveert

RS FEST ROSMALEN
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Vorig jaar was Magnus Walker aanwezig als VIP en vooral
ook als bezienswaardigheid. Toen viel het mij al op dat
terwijl menigeen op de foto wilde met deze markante persoon, hij zelf ook graag met een Porsche icoon op de foto
wilde. Hij kwam dus naar onze stand en wilde graag met
onze Bert op de foto. Wat schetst mijn verbazing als dit
jaar in ‘n vergelijkbare actie onze stand werd bezocht door
het drietal Allard Kalff, Jan Lammers en Arie Luyendijk.
De heren wilden vereeuwigd worden met onze Bert. Ik voel
me wel bevoorrecht!

en we er veel plezier aan beleven,
staat natuurlijk het clubbelang
voorop.
Albert Vos had bijna een volle werkdag, want moest tijdens
’t evenement diverse Porsches taxeren. Vier stuks stonden
op onze clubstand, dus dat ging in één moeite door. In het
kader van de eventuele verruiming van de leeftijdgrens van
onze bolides hadden we – met een knipoog – een prachtige impact bumper 911 op de clubstand opgesteld, de
74’er Carrera Coupé van Han van Wirdum. Verder waren
aanwezig de mooie 65’er 912 Coupé van Guus Blom, de
73’er 911 Coupé van Arnold Hoogenhout, de 73’er 911 RS
Coupé en van Han van Wirdum en als laatste ‘n 71’er 911S
Targa. Dat model mocht natuurlijk niet ontbreken.
Los van het feit dat deze dagen altijd gezellig verlopen
en we er veel plezier aan beleven, staat natuurlijk het
clubbelang voorop. De belangstelling was wederom
positief en heeft geresulteerd in 7 nieuwe leden, waarvan
4 nieuwe leden per 1 januari 2015 met Porsches die onder
de huidige statuten vallen en 3 nieuwe leden die na de
aangekondigde statutenwijzigingen lid kunnen worden. De
persoonsgegevens hebben wij reeds doorgegeven aan het
clubsecretariaat.
Nogmaals dank aan iedereen die het RS Fest weer mogelijk hebben gemaakt en alle geïnteresseerden en leden die
een bezoek gebracht hebben aan onze stand en wellicht
tot een volgende editie.
Elbert de Graaf
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Verborgen schatten:
bezoek aan de
Porsche archieven
Tijdens de Classic Roundtable bijeenkomst op Zodoende melden we ons op vrijdagmorgen 24 oktober
stipt om 09:30 uur in de centrale hal van het Porsche
de Nürburgring eerder dit jaar kwamen Hessel jl.Museum
in Stuttgart Zuffenhausen, waar we door Benjamin
Roukema en Albert Vos in gesprek met Benja- zelf zouden worden opgewacht. Naast clubvoorzitter Hessel
vertegenwoordigen ook de technische commissie
min Marjanac van Community Management. In Roukema
leden Albert Vos en Peter Broerse als ook uw redacteur
het licht van het creëren van meerwaarde voor de club. De dag ervoor hadden we de ruim 650 kilometers
Nederland afgelegd, niet met de klassieke 911 en
officiële Porsche Clubs is toen gevraagd of een vanuit
912jes deze keer maar in de comfortabele en zuinige Skoda
afvaardiging van de club ‘n keer een bezoek sedan van onze clubvoorzitter.
zou kunnen brengen aan de Porsche archieven.
Afgesproken werd dat we daar in het najaar Ontvangst
Benjamin na een kwartier zeer on-Duits niet komt
met een beperkt aantal clubleden terecht Als
opdagen – hij bevindt zich naar later blijkt op dat moment
zouden kunnen. door een misverstand nog ergens in ‘t Zwarte woud met de
Carrera 2.7 RS club voor een filmshoot – worden er snel wat
telefoontjes uitgewisseld. Binnen no time worden we met
excuses en alle egards opgehaald en boven in het heiligdom
allerhartelijks ontvangen door Herr Dieter Landenberger
himself, de Porsche Archive manager. Was die Herrschaften
aus Holland genau sehen und wissen wollen? Nou, dat
is nogal wat als we onze lijstjes langslopen maar leider
leider heeft Herr Landenberger niet heel de dag de tijd voor
ons. Ook blijkt de zeer gedetailleerde informatie waarop
met name Albert en Peter hoopten, eenvoudigweg niet
of slechts zeer beperkt voorhanden te zijn. Onder meer
de kleine onderlinge productie en uitrustingsverschillen
van de zeer vroege 901 en 911 modellen uit 1964 en 1965
werden naar nu blijkt destijds niet precies geregistreerd
of gedocumenteerd. Hiervan is volgens Dieter nauwelijks
nog iets terug te vinden, anders dan sporadisch in
correspondentie tussen de ontwikkelings- en productie
afdelingen. (Redactie: dit valt onder andere ook terug te
zien en te horen in dit Youtube filmpje over Porsche Classic:
http://www.youtube.com/watch?v=HmG9LwzyS2A vanaf
minuut 6:35 en verder).

De verborgen schatten
Na een geanimeerd gesprek volgt een uitgebreide
rondleiding langs de best bewaarde geheimen van de
firma Porsche en worden ons vele zorgvuldig bewaarde
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documenten getoond. In verschillende hermetisch
afgesloten en geconditioneerde archiefruimen staan
stellingen, archief- en rolkasten met meer dan 2.000 (!)
strekkende meter Porsche gerelateerde documenten,
foto’s, negatieven, films, video’s, CD’s, DVD’s en boeken.
Ook bewaard men hier letterlijk alle (!) ooit door Porsche
uitgegeven persberichten, promotiemateriaal en brochures
en zijn er verschillende ladenkasten vol met posters,
affiches en andere reclame uitingen. Alles vanaf de
oprichting van “Dr. Ing. h.c. F. Porsche Gesellschaft mit
beschränkter Haftung, Konstruktion und Beratung für
Motoren- und Fahrzeugbau” in 1931 via de Gmund periode
eind jaren veertig tot de recent uitgebrachte 918 Hybrid
modellen. Gewoon teveel om op te noemen of zelfs maar
te kunnen bevatten. Er is zelfs materiaal wat nog verder
terug gaat in de tijd. Zo is er bijvoorbeeld het complete
persoonlijk archief met alle correspondentie en de index
kaartenbak van oprichter Prof.Dr.Ing. H.C. Ferdinand
Porsche zelf, die ons leert dat deze naast een zeer kundig
en vooruitstrevend technicus ook een groot netwerker
was. De bak met licht verweerde indexkaartjes is keurig op
alfabet gesorteerd en toont naast de gegevens van onder
meer Hans Stuck, Rudolf Caracciola, Bernd Rosemeyer en
Mercedes racedirecteur Alfred Neubauer ook gedetailleerde
informatie van het management van Porsches belangrijkste
leveranciers als Bosch, Behr, Mahle en Pierburg. In de
mappen met zijn persoonlijke correspondentie zien we
verder briefwisselingen met onder andere Henry Ford
maar ook met de toenmalige burgemeester van Stuttgart,
waar het gaat over de terugkeer van Porsche vanuit Gmund
naar Stuttgart eind jaren veertig. Er ligt hier een schat
aan historische informatie van en over de oprichter en
naamgever van Porsche opgeslagen.

Brand(preventie)
Als gezegd is het onvervangbare en kostbare
archiefmateriaal opgeslagen in speciaal geconditioneerde
ruimten om dit in zo goed mogelijke staat te houden en
te bewaren voor het nageslacht. Om een onverhoopt
beginnende brand in de kiem te smoren, is in elke ruimte
een volautomatische Argon brandbestrijding installatie
aangelegd. Als die afgaat terwijl je je in de ruimte bevind,
heb je naar zeggen van Dieter maar eventjes om je uit de
voeten te maken. Anders kom je onherroepelijk te overlijden
in misschien wel de mooiste plek om te sterven, althans
voor de werkelijke Porsche liefhebber...

Digitaliseren
Een jaar of vijf geleden is men begonnen met het
digitaliseren van het materiaal, wat naar blijkt een zeer
nauwkeurig en tijdrovend karwei is. Niet zozeer het
inscannen van al het materiaal is het probleem – dit zou
men snel en efficiënt door externe gespecialiseerde
bedrijven kunnen laten doen – maar het per item bekijken,
onderzoeken en zorgvuldig en slim documenteren en
in een database zetten hiervan maakt het tot een zeer
complexe aangelegenheid, die uitsluitend door toegewijde

Porsche kenners kan worden uitgevoerd. Zo dient men van
bijvoorbeeld foto’s namelijk precies te herkennen en te
kunnen beschrijven welk jaartal het betreft, het type auto,
welke persoon of personen, welk evenement, welk circuit
etc. Van de vele honderdduizenden zo niet miljoenen items
heeft men inmiddels een klein deel digitaal gearchiveerd. Dit
project zal nog vele jaren in beslag nemen, temeer daar er
dagelijks dozen vol nieuw materiaal bijkomen...

Informatie
Dieter en zijn mensen ontvangen wekelijks 30 tot 50
verzoeken van bezitters van voornamelijk klassieke
Porsches, die op zoek zijn naar de historische achtergrond
van hun auto’s. Productie- en aflevergegevens, de
zogenaamde Kardex kaarten enzovoorts. Vooral vanuit de
Verenigde Staten – waar de klassieke Porsche eigenaren
gek zijn op “statistics” – worden vaak bijna maniakaal
gedetailleerde vraagstukken voorgelegd.
Afgezien van het feit een deel van de voorhanden informatie
om privacy redenen niet aan derden wordt verstrekt – onder
meer op de tot en met het productiejaar 1969 door Porsche
gehanteerde Kardex systeem stonden de gegevens van de
eerste afnemers van de auto’s genoteerd – ontbreekt het
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de staf van het archief eenvoudigweg aan capaciteit om hier
überhaupt op te reageren. Het hele archief wordt namelijk
beheerd en bijgehouden door slechts 3 personen! Om dit
even in perspectief te plaatsen: er zijn tot op heden ongeveer
1,8 miljoen Porsches geproduceerd en verkocht waarvan
grofweg 70% deel nog rijdt! Hiervan is een niet onbelangrijk
deel ouder dan 25 jaar. Het is een schier onmogelijke opgave
om eigenaren van de gevraagde informatie te voorzien. Het
is er allemaal wel. Zo toont Dieter ons enkele van de vele
honderden in kasten opgeborgen handgeschreven boeken
met alle productiegegevens en -nummers van onder meer de
Carrera 2.7 RS auto’s uit 1972. Zorgvuldig bewaarde en zeker
voor dit type auto zeer confidentiële gegevens waarvoor
talloze liefhebbers een fortuin over zouden hebben.... We
bevinden ons hier in een werkelijk Porsche paradijs!

Externe archieven
Ondanks de talloze ruimten met opgeslagen materiaal
blijkt het archief in het Porsche museum lang niet alle
documenten van de firma te omvatten. Op een locatie
boven de productie faciliteit van de motoren in de tegenover
gelegen fabriek liggen bijvoorbeeld de productie gegevens
van de auto’s opgeslagen. Dit zijn dus niet de eerder
aangehaalde Kardex kaarten maar dossiers of mapjes
per geproduceerde auto met daarin documenten met alle
relevante productiegegevens over chassis, motor, interieur,
proefdraaien en proefrijden, keurrapporten, aanpassingen
bij afkeur, garantiegevallen en dergelijke. Dit systeem is in
tegenstelling tot ’t Kardex systeem ook nog in de jaren ’70
door Porsche gehanteerd en beslist zeer interessant voor
huidige eigenaren. Helaas is ook deze informatie niet voor
derden toegankelijk en er zijn in de nabije toekomst ook
geen plannen voor. Wel is men voornemens in elk geval een
deel van de gegevens op termijn te digitaliseren.

935/77, 936 en 962 wordt er ook gewerkt aan een vroeg
prototype en een kleimodel van de voorlopers van de 901
/ 911, beide uit de late jaren ‘50 - vroege jaren ‘60. Ook
valt er de uit ’n privécollectie afkomstige zeer bijzondere
356 Carrera van Paul Ernst Strahle te bewonderen,
waarmee hij en vele andere coureurs meer dan
vijfhonderdduizend race kilometers hebben afgelegd.
Indrukwekkend! Desgevraagd laat Dieter ons weten
dat hier in de museum werkplaats geen klantenauto’s
worden gerestaureerd, dat gebeurt bij de speciale nabij
gelegen divisie “Porsche Classic”. Wellicht iets voor een
volgend bezoek…

Grasduinen
Op een locatie boven de productie
faciliteit van de motoren in de
tegenover gelegen fabriek liggen
bijvoorbeeld de productie gegevens
van de auto’s opgeslagen.
Museum werkplaats
Na de rondgang worden we in de gelegenheid gesteld
beneden een kijkje te nemen in de werkplaats van het
museum, waar de collectie van inmiddels ruim 500 (!)
museumauto’s worden onderhouden en nieuwe aanwinsten
worden gerestaureerd. Onder andere een onlangs in
de buurt van Berlijn opgedoken en aangekochte vroege
Porsche 901 uit 1964 die momenteel in erbarmelijke
toestand verkeerd, wordt hier compleet ontmanteld en
uiteindelijk weer helemaal in nieuwstaat terug gebracht.
Naast een hele serie spectaculaire race auto’s van het type

Na verloop van tijd moeten we ons ook van al dit moois
losrukken en krijgen we boven in het archief een tafel
toegewezen in wat ik maar even noem de studieruimte.
Serieus belangstellenden, wetenschappers, journalisten
en auteurs van boeken over Porsches en wat daar mee
samenhangt, zijn hier welkom om studie te verrichten
en materiaal te verzamelen. Sommige schrijvers
hebben hier volgens Dieter tot wel 5 weken achtereen
dagelijks gebivakkeerd! In dit Mekka voor Porsche
liefhebbers kunnen we naar hartenlust rondneuzen in
de verzameling Porsche gerelateerde boeken (3.000+
exemplaren), ingebonden jaargangen internationale
tijdschriften en documentaties. Van zowel de straatals de raceauto’s is alles gerubriceerd op typen en
bouwjaren, zodat we al snel onze weg vinden naar
“onze” zo geliefde 911- en 912jes, waar we interessant
materiaal aantreffen.
Zo vindt Albert in een doos bijzondere correspondentie
uit begin 1965 van Porsche aan haar importeurs en
dealers in binnen- en buitenland. Het betreft onder
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Na verloop van tijd moeten we ons ook van al
dit moois losrukken en krijgen we boven in het
archief een tafel toegewezen in wat ik maar
even noem de studieruimte.
meer een toelichting op de op dat moment nog maar moeizaam op gang
komende levering van de nog nagelnieuwe 911 modellen, instructies
aangaande een niet onbeduidende terugroepactie voor de remmen (!) van
reeds uitgeleverde auto’s en informatie over een modificatie set om de
motor van de 911 van 10 tot 15 extra pk’s te voorzien. De 911S was op dat
moment nog niet op de markt gebracht, dus daar zal zeker vraag naar
zijn geweest. In ruil voor 285 DM ontving de klant: „6 Luftrichtern 34 Ø,
6 Luftkorrekturdüsen 200, 6 Zündkerzen Bosch 265 P 21, 1 Abgasschalldämpfer und 2 Vergaserabdeckungen”. En oh ja, in de instructie ook nog
de toevoeging dat de set uitsluitend voor circuitgebruik werd vrijgegeven
en niet voor gebruik op de openbare weg. Ben toch benieuwd of er zich
binnen onze clubgelederen een auto bevindt met deze originele fabrieks
modificatie… In de afdeling tijdschriften tref ik de complete verzameling
van Porsches eigen Christophorus aan, inclusief de zo gewilde en zeer
zeldzame en kostbare eerste uitgave uit 1952. Ook vind ik een archiefdoos
vol met oudere uitgaven van ons eigen clubmagazine uit de negentiger
jaren. Op de een of andere manier is de toezending van onze clubmagazines naar Zuffenhausen op enig moment gestaakt, wellicht een traditie
om weer op te pakken...
Aansluitend aan het archiefbezoek zijn we nog ‘n uurtje in de gelegenheid
het museum zelf te bezoeken, waar op dat moment een expositie over de
“geheime” prototypes van Porsche te zien is. Aan het eind van een lange en
vermoeiende dag rijden we terug naar Nederland, een prachtige ervaring
en veel nuttige kennis rijker.
Marc Bezem

41

42

Cars & coffee

CARS & COFFEE
Op deze pagina’s ziet u een fotoverslag van de zeer geslaagde eerste
Cars & Coffee meeting op zaterdag 1 november jl. Mede dankzij het
prachtige weer was de opkomst boven alle verwachtingen. De clubleden werden gastvrij onthaald bij Porsche Centrum Leusden, een
van de dealerbedrijven die zich officieel “Porsche Classic Center” én
“Porsche Classic Partner” mogen noemen. In de showroom werden
“echte” koffie, espresso en cappuccino geschonken vergezeld van een
heerlijke versnapering. Een ongedwongen en gezellig samenzijn op
een prachtige Porsche locatie. De bijeenkomst werd afgesloten met
een rondleiding door de werkplaats en een korte uitleg waar men in
dit bedrijf zoal mee bezig is, mede in relatie tot klassieke Porsches.
Kortom, dit Cars & Coffee initiatief is absoluut in goede aarde gevallen en zal in 2015 beslist navolging krijgen.
Marc Bezem
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STUURSLOT

Het Nut van
een Goed
Stuurslot
Toename (klassieke) autodiefstal
in 2013/2014
DOETINCHEM - Autobezitters zouden volgens de stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit te weinig doen om
hun auto tegen diefstal te beschermen. Ten onrechte
wordt er geen 100 tot 200 euro uitgegeven aan bijvoorbeeld een SCM goedgekeurd stuurslot. ‘’Automobilisten
besteden moeiteloos een paar honderd euro aan hun
klassieker, maar ze geven geen geld uit aan een SCM
gekeurd stuurslot dat diefstal voorkomt’’, zegt Ralph
Berns van DEFA bv uit Doetinchem, ‘’Thuis doe je toch
ook een goed slot op je deur?’’

DECEMBER 2014

Voor het eerst in tien jaar zien we een toename in het aantal
gestolen auto’s (ook klassiekers). In 2013 werden 365 auto’s
meer gestolen dan in 2012, het totaal kwam daarmee uit
op 11.761. Berns geeft verder aan dat autodieven steeds
beter weten hoe ze de elektronische beveiliging van auto’s
kunnen uitschakelen. Een mechanisch systeem dat bijvoorbeeld het volledige stuur blokkeert, is voor criminelen een
stuk moeilijker te kraken.

Bendes autodieven
Toen rond de eeuwwisseling de startonderbreker verplicht
werd gesteld, nam het aantal autodiefstallen drastisch
af. Nu blijkt het aantal autodiefstallen weer toe te nemen,
daaronder ook een toenemend aantal klassieke voertuigen.
De auto’s worden veelal gestolen door internationaal opererende bendes. Klassieke voertuigen worden daarbij vaak
volledig gedemonteerd en in onderdelen verkocht.

Autodiefstal voorkomen
Parkeer bij voorkeur op een goed verlichte en drukkere parkeerplaats. Zo hebben andere mensen ook zicht op je wagen.
De sociale controle is op deze manier ‘n stuk hoger dan in
een verlaten omgeving. Zoek de veiligste parkeerplaats voor
je wagen, dit kan een bewaakt parkeerterrein zijn of een
betaalde parkeerplaats. Autodieven hebben van nature een
hekel aan bewakers en camera’s. Laat bij het verlaten van
de auto altijd het stuur in het stuurslot vallen. Soms is dit bij
een klassieker niet mogelijk en bied een stuurslot uitkomst.
Draai vervolgens de wielen in de richting van het voetpad of
de berm. Het de wagen wegrijden neemt dan minuten meer
in beslag en opladen op een sleepwagen wordt bijna onmogelijk. Plaats een SCM goedgekeurd mechanisch stuurslot
dat het stuur volledig bedekt. Dit voorkomt dat het stuur
gedraaid kan worden en maakt het autodieven onmogelijk
om met de auto weg te rijden. Een goedgekeurd mechanisch
stuurslot is makkelijk te installeren en van buiten goed zichtbaar, dit geeft direct een afschrikeffect.

Wat is de beste?
Voordat je besluit om een stuurslot te kopen is het belangrijk om een aantal zaken te weten. Ten eerste is het
goed om te beseffen hoe waardevol je auto is, naast de
economische waarde is er de veel belangrijkere emotionele
waarde. Kies om die reden voor een SCM-TNO goedgekeurd
stuurslot. Ten tweede moet je ervoor zorgen dat je een
stuurslot kiest dat het middenstuk van je stuur goed bedekt.
Ten derde is het aan te raden om een nieuw slot te kopen en
niet genoegen te nemen met een tweedehands exemplaar.
Deze zijn vaak verouderd, hebben geen SCM keur en bieden
daardoor aantoonbaar minder bescherming.

DEFA B.V. is de Europese importeur van de Disklok en Stoplock stuursloten.
Naast deze mechanische beveiligingsmiddelen levert DEFA B.V. ook ander producten
op het gebied van Kampeer, Caravan en Auto accessoires.

Soorten
Er zijn meerdere soorten stuursloten en ieder type heeft
zo zijn eigen voor- en nadelen. Grofweg lopen de mo-
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Er zijn meerdere soorten stuursloten
en ieder type heeft zo zijn eigen vooren nadelen

dellen van een staaf model die door het
stuur gaan tot het feitelijk veel effectievere
disk (schijf) model die het gehele stuur
omvat. Met dit disk model wordt het dieven
onmogelijk gemaakt om je stuur te kunnen
draaien. Het is in de praktijk de meest efficiënte bescherming. De beste in dit model
is het Disklok stuurslot. Deze sloten zijn
SCM gekeurd en worden door de meeste
verzekeringsmaatschappijen aanbevolen.

Dit voorkomt dat het stuur
gedraaid kan worden
en maakt het autodieven
onmogelijk om met de auto
weg te rijden.
Accesoires
De Disklok is niet alleen de beste in zijn
soort maar biedt ook de juiste accessoires.
Zo bestaat er voor de luxere en klassieke
sturen een separate Disklok beschermhoes om (eerst) over het stuur te doen.
Dit om mogelijke beschadigingen aan het
stuur te voorkomen. Ook aan de opslag
en transport is gedacht, hiervoor is er de
multifunctionele transporthoes met een
antislip onderkant.

Specificaties
De Disklok is in verband met de juiste passing verkrijgbaar in drie maten. Het is dus
belangrijk dat je van tevoren even je stuur
opmeet voordat je er een koopt. De Disklok
wordt geleverd met drie sleutels en een
nummerunieke SCM goedkeuringsstikker en is daarom het perfecte slot om uw
waardevolle klassieker mee te beveiligen.
Het feit blijft dat als het dievengilde je auto
persé willen hebben, ze hem uiteindelijk
toch wel meenemen. Maar door een goede
mechanische beveiliging te gebruiken, kun
je wel de gelegenheidsdieven afschrikken. Het Disklok stuurslot heeft al jaren
bewezen dat deze effectief een diefstal kan
voorkomen.

Clubaanbieding
Onze klassieke Porsches 911 en 912
genieten een toenemende populariteit,
ook van het dievengilde. Er zijn helaas een
aantal recente diefstallen te betreuren,
tijdens Porsche evenementen maar ook
bij mensen thuis. Daarom hebben wij als
club samen met DEFA een aanbieding
samengesteld. Clubleden worden in de
gelegenheid gesteld om een Disklok
stuurslot, stuurhoes en opbergtas tegen
een aantrekkelijke korting aan te schaffen. We zullen hierover een separate
email versturen, dus houdt uw mailbox in
de gaten!
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Op bezoek
bij erpA
Het is zeker niet de eerste keer dat ik richting
ERPA in Beneden-Leeuwen rijd; het onderhoud
van mijn 911 en 912 laat ik daar al geruime tijd
doen. Hoewel het al 8 november is, straalt het
zonnetje alwéér. Boffen, dus ik neem het pontje
bij Maren-Kessel en slingerende binnendoorweggetjes om optimaal te genieten. Hoewel de 911
vanwege de oldtimerregeling binnenkort de weg
niet meer op mag tot 1 maart (hij is van ’79), kies
ik toch voor Iersgroene 912.
Onderweg denk ik nog even terug aan vorige week, en de
mooie opkomst van Cars & Coffee bij Porsche Centrum
Leusden. Zullen er, precies een week later, weer zoveel leden
komen? En nemen ze hun klassieker mee?
Hoewel ik aan de vroege kant ben, wordt ik al opgewacht door
een prachtige rij witte en gele coupé’s en targa’s. Wat een
gaaf gezicht! Met de opkomst zit het wel goed, ik hoor zeggen
dat er zo’n veertig aanmeldingen zijn. En de meesten hebben
hun klassieker inderdaad meegenomen.
Eigenaar van ERPA is Paul Hoogmoed. Paul, en zijn bijna
altijd aanwezige vrouw Laurine, ontvangen ons met koffie,
waarna Paul een welkomstwoordje spreekt en uitlegt dat de
we de grote groep in drieën zullen splitsen.
Zo is er een uitleg van een van de medewerkers over carburatie en injectiesystemen. Met een testopstelling is goed te
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zien dat een wat oudere carburateur op vele plekken lek
is. Dat komt de rijeigenschappen uiteraard niet ten goede.
Dat het kennisniveau van diverse leden ook vrij hoog is, is
duidelijk te merken aan de vragen!
Een tweede groep begint met uitleg over APK. We staan
verwonderd te kijken naar het karkas van een vroege
911S targa. Een APK is hier nog wel heel ver weg. We zijn
eigenlijk verbaasd dat loont deze auto te restaureren, want
werkelijk overal zitten doorgeroeste delen, en waar geen
roest zit ontdekken we ouderwetse plamuur. Nou heb ik bij
eerdere bezoeken al meer auto’s door Paul en zijn team
tot prachtklassiekers zien restaureren, maar de uitdaging
is hier wel heel erg groot.

En de meesten hebben hun klassieker
inderdaad meegenomen.
Naast het karkas staat het tegenovergestelde: een prachtige Porsche 912, waarvan afgelopen jaar het motorische
gedeelte technisch naar zeker ook optisch is aangepakt.
Werkelijk een lust voor het oog. Eigenaar Raymon is bijna
klaar, zegt hij. Ach, zijn we ooit klaar met onze klassiekers?
Tussendoor heeft de keukenbrigade gezorgd voor lekkere
soep en broodjes, die gretig aftrek vinden.
Achterin de showroom heeft Paul gezorgd voor een
presentatie over het afstellen van vering en ophanging,
in relatie tot het effect dat het heeft op bijvoorbeeld het
rijgedrag en bandenslijtage. Het zal niemand verbazen dat
je op het circuit voor een andere afstelling kiest dan op
de weg. Wist u dat er bij achterwielaandrijving krachten
zijn die de wielen/banden naar binnen duwen? Terwijl bij
voorwielaandrijving de krachten naar buiten zijn gericht?
Buiten dat is er voor “gewoon” rijden op de weg nog veel
te kiezen bij het instellen voor een optimaal rijgedrag.
Na afloop bedankt voorzitter Hessel Roukema Paul en zijn
team voor de warme ontvangst en de gedeelde technische
kennis. Onder het nog steeds stralende zonnetje kiest
iedereen zijn weg terug naar huis. En ik denk: zou dit dan
toch de laatste rit zijn dit jaar?
Ronald Bosma

47

48

DECEMBER 2014

6X RS PORSCHE MAGAZINE
VOOR SLECHTS € 36,50

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

PROMO RSPM 1-2.indd 1

14-12-11 11:45

AutoNet carbooks | Hofdreef 42 | 4881 DR Zundert | info@autonetcarbooks.com | 0620037221

Open: vrijdag van 10:00 tot 16:00 uur l zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur

BOEKBESPREKING

KLASSIEKE PORSCHE 911 & 912 CLUB NEDERLAND

Boekbespreking

Porsche Carrera
Carrera - deze term is evenzeer onderdeel van de vocabulaire
van Porsche als “Turbo” of “911”. De naam is ontstaan naar
aanleiding van de overwinning van een Porsche 550 Spyder
tijdens de legendarische Mexicaanse Carrera Panamericana
in 1954. De unieke competitiemotor die door Porsche in deze
race werd ingezet kreeg de naam “Carrera” en werd daarmee
een deel van de automobiele geschiedenis. De opmerkelijk
krachtige motor met vier nokkenassen, geconstrueerd door
Dr. Ernst Fuhrmann, werd met succes ingezet in tal van
beroemde Porsche raceauto’s, waaronder de 356 Carrera, de
550 en 718 Spyders en de 904 Carrera GTS.
Twee uitzonderlijke auteurs werkten jarenlang intensief samen met het
Porsche archief om zodoende de geschiedenis van deze motor en de auto’s
waarin deze werd toegepast in kaart te brengen. Rolf Sprenger was 40 jaar
werkzaam voor Porsche. Hij verklaart de technologische ontwikkeling van
de “Fuhrmann-motor”, die werd gebruikt van 1953 tot 1965, op dusdanige
wijze, dat zowel leken als deskundigen de indrukwekkende technologische
verfijning van de motor kunnen doorgronden. Daarnaast is heel veel niet
eerder gepubliceerd materiaal waaronder vele documenten en foto’s
vanuit de Porsche archieven gebruikt en zijn er talloze interviews met
rechtstreeks betrokkenen en ooggetuigen. Dit alles geeft een uniek inzicht
in de ontwikkeling van de Carrera motor en daarmee ook die van het
toentertijd jonge merk Porsche. Tegelijkertijd werden door de Amerikaanse
Porsche expert Steve Heinrichs alle door Porsche raceauto’s met een
Carrera motor verreden races – in totaal meer dan 14.000 (!) – nauwgezet
in kaart gebracht. Daarmee geeft het boek het eerste volledige verslag over
de geschiedenis van deze races weer, inclusief een volledige documentatie
van alle chassis- en motornummers inclusief de conditie bij aflevering en
gedurende de motorsportcarrière.

Algemene informatie
Ondertitel			

Dit tweetalige naslagwerk zal ongetwijfeld een grote sensatie veroorzaken
in de wereldwijde Porsche gemeenschap.

Dit alles geeft een uniek inzicht
in de ontwikkeling van de Carrera

Der Porsche Carrera-Motor und die
frühen Jahre des Porsche-Motorsports
Auteur(s)			 Rolf Sprenger, Steve Heinrichs
Publicatie datum 2014
EAN				 9783768837507
Soort				 Boek
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Pagina’s			 840
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Gewicht			 3.922 gram
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FEHAC
NIEUWS
Mogelijkheid tot opname mobiel
erfgoed in Wereld Erfgoedlijst
FEHAC in gesprek met Unesco
Het bestuur van de FEHAC heeft op
zaterdag 13 september tijdens de Open
Monumentendag in het Spoorwegmuseum
in Utrecht een ontmoeting gehad met
een afgevaardigde van Unesco. Met dit
gesprek wil FEHAC de mogelijkheden
inventariseren van vermelding van het
mobiel erfgoed in Europa dan wel in
Nederland op de Wereld Erfgoedlijst van
Unesco.
In 2012 is bij Unesco het plan gerezen
om ook mobiel erfgoed toe te voegen
aan de Wereld Erfgoed lijst. Sinds 2013
is hierover al contact met zowel de FIVA
als de FEHAC. “We willen proberen via de
FIVA voor het mobiel erfgoed in Nederland
bescherming te krijgen bij Unesco”, legt
bestuurslid Bert Pronk uit. Giorgo Andrian
is de aangewezen figuur om namens
Unesco uit te leggen wat de mogelijkheden
zijn, want hij heeft in 2012 zelf het initiatief
genomen om ook mobiel erfgoed voor te
dragen voor de Wereld Erfgoedlijst. “Op de
Wereld Erfgoedlijst staat het nodige aan
industrieel erfgoed. Toen heb ik gezegd,
waarom staat er dan geen mobiel erfgoed
op? Via internet kreeg ik enorm veel bijval
voor dat idee.”
Andrian, die behalve Unesco consulent
ook bestuurslid is van de ASI, zeg maar de
Italiaanse FEHAC, haalt een persoonlijk
voorbeeld aan van mobiel erfgoed. “Ik
heb thuis een Fiat 500 die mijn vader in de
jaren ’60 nieuw heeft gekocht”, vertelt hij.
“Het was de eerste auto in onze familie,
ik heb leren rijden in die auto. Mijn vader
heeft hem doorgegeven aan mij en ik
geef hem weer door aan de volgende
generatie.” Want dat is waar het volgens
Andrian om gaat bij mobiel erfgoed, of
eigenlijk bij ieder erfgoed. “De mensen
denken altijd dat het bij erfgoed om het

verleden gaat. Maar dat is niet zo. Het
gaat om de toekomst. Erfgoed is iets dat je
doorgeeft aan de nieuwe generaties.”
Giotto
En als het dan lukt om het mobiel erfgoed
van Europa of van Nederland op de Wereld
Erfgoedlijst te zetten, wat houdt dat
dan in? Giorgio Andrian is klip en klaar:
“Vermelding op de Wereld Erfgoedlijst
betekent niet het object of gebouw ineens
onder verantwoording van Unesco valt.
Het betekent ook niet dat er geregeld
een inspecteur van Unesco komt kijken
of het object nog wel in goede staat is.
Dat kan helemaal niet. Maar vermelding
op de Wereld Erfgoedlijst is wel een
internationale erkenning van de waarde
van het object. Nationale overheden zullen
daar terdege rekening mee houden. In die
zin is vermelding op de Wereld Erfgoedlijst
vooral een vorm van bescherming.”
De visie van Unesco op erfgoed is niet
dat het altijd moet blijven zoals het is,
legt Andrian uit. “Unesco is niet een
grote vrieskist waar je spullen in bewaart
zoals ze zijn. Erfgoed leeft en verandert
met de jaren. Maar of je nu een fresco
van Giotto restaureert of een Fiat 500, de
uitgangspunten zijn dat je respect hebt
voor de authenticiteit en de integriteit
van het object.” Andrian ziet dan ook
overeenkomsten tussen de missie van
FIVA en FEHAC en de missie van Unesco.
“Beiden zijn bezig met het op lange
termijn behouden van erfgoed, om dit
door te kunnen geven aan toekomstige
generaties.”
FIVA
Voorzitter Bert de Boer van FEHAC is
enthousiast over de ontmoeting met
Unesco. “We gaan zeker kijken wat de
mogelijkheden zijn om het mobiel erfgoed
op de Wereld Erfgoedlijst te krijgen”,
zegt hij. “Dat zal ons vooral helpen om
de nationale en lokale overheden te
overtuigen van de historische en culturele
waarde van dit erfgoed.” FEHAC gaat nu

intern bekijken hoe de contacten met
Unesco verder worden uitgebouwd. “We
kunnen het via de FIVA proberen, maar
het is ook mogelijk om dit aan te pakken
in samenwerking met een aantal van de
nationale oldtimerorganisaties in andere
landen”, aldus De Boer.
Over Unesco
Op de Wereld Erfgoedlijst van Unesco
staan op dit moment 1007 vermeldingen
wereldwijd. Tien van die vermeldingen
zijn in Nederland, zoals de Amsterdamse
grachtengordel, de molens van Kinderdijk,
het voormalige eiland Schokland in de
Noordoostpolder, de Beemsterpolder, de
Van Nellefabriek in Rotterdam (sinds dit
jaar) en niet te vergeten de Waddenzee.
Giorgio Andrian legt uit dat registratie op
de Wereld Erfgoedlijst op verschillende
manieren kan. “Je kunt een locatie
registreren, een gebouw of een plek. Maar
ook immateriële registratie is mogelijk, zo
kun je de muziek van een volk bijvoorbeeld
op de Wereld Erfgoedlijst zetten. En het
is ook mogelijk om een stad op de lijst te
zetten.” Voorwaarde is natuurlijk dat de
vermelding is onderbouwd. De definitie van
erfgoed is in grote lijnen dat er sprake is
van uitzonderlijke natuurlijke, historische
of culturele waarde. Overigens zijn er nog
meer aanmeldingen uit Nederland voor
de Wereld Erfgoedlijst. Op dit moment
zijn er aanvragen in behandeling voor
onder meer Teylers Museum in Haarlem,
het planetarium van Eise Eisinga in
Franeker, het eiland Saba, sanatorium
Zonnestraal in Hilversum en de Koloniën
van Weldadigheid in Veenhuizen.
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FEHAC neemt stelling tegen
verkeersbord Milieuzone
Morgen, 9 oktober 2014, bespreekt
de Tweede Kamer Commissie I&M de
invoering van een flink aantal nieuwe
verkeersborden. Hierbij is ook een
verkeersbord voor de Milieuzone. Dit
bord legt beperkingen op aan voertuigen
op basis van Datum Eerste Toelating.
Personenauto’s met DET voor 1-11992 mogen de milieuzone niet meer in
ONGEACHT de BRANDSTOFsoort. De
Gemeente Utrecht wil hier als eerste
gebruik van maken maar wil benzinevoertuigen wel toelaten. FEHAC heeft
hierop de commissie een brief gestuurd
met het verzoek om hier nog eens naar te
kijken. Deze brief staat binnenkort op de
FEHAC-site.

gegeven door de RDW. Bedrijven die
zich hier niet aan houden begaan een
misdrijf en kunnen rekenen op een fikse
geldboete. Consumenten die zonder
geldige reden hun kilometerstand willen
aanpassen en daarvoor bij een dealer of
particulier aankloppen zijn ook strafbaar.
Let op: dit geldt ook bij vervanging van
de kilometerteller! Via deze link http://
www.rdw.nl/SiteCollectionDocuments/
Tellerstanden/Correctie%20tellerstand.
pdf kunt u het formulier downloaden
om de correctie van een geregistreerde
tellerstand of de correctie van een
tellerstand geregistreerde eenheid (Ml/
kilometer). Meer informatie via de RDW:
http://www.rdw.nl/Particulier/Paginas/
tellerstanden.aspx

Gebruik maken van de overgangsregeling in 2015?
Begin november wordt er een selectie
van de kentekenhouders gemaakt
die dit jaar (2014) meedoen met de
overgangsregeling. Deze (geselecteerde)
kentekenhouders krijgen ook voor het
jaar 2015 een acceptgiro toegestuurd
Als deze acceptgiro volledig en tijdig
(d.w.z. vóór 1 januari 2015) wordt betaald,
dan betekent dat dat de oldtimers weer
meedoen aan de overgangsregeling in
2015. Bij niet volledige of niet tijdige

Tellerstanden wijzigen is strafbaar tenzij aangemeld bij RDW
Met ingang van 2014 is het voor
bedrijven alleen nog toegestaan om
een kilometerstand aan te passen als
daarvoor schriftelijk toestemming is

FEHAC NIEUWS

(vóór 1 januari) betaling vallen de
oldtimers voor dat jaar niet onder de
overgangsregeling. In dat geval vallen
de oldtimers onder de reguliere MRB
en worden ze volledig in de heffing
betrokken. Hebt u het afgelopen jaar niet
deelgenomen aan de oldtimerregeling,
onderneem dan zelf actie! Via http://
www.belastingdienst.nl/wps/wcm/
connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/
programmas_en_formulieren/verzoek_
motorrijtuigenbelasting_bijzonder_
tarief kunt u het formulier ‘verzoek
motorrijtuigenbelasting bijzonder tarief
downloaden en invullen. Voor oldtimers die
gebruik maken van de overgangsregeling
en niet geschorst zijn, lopen de
voertuigverplichtingen, waaronder de
verzekeringsplicht en de APK-plicht, ook
tijdens de wintermaanden gewoon door.
Let op: indien het voertuig hieraan niet
voldoet, ontvangt u automatisch de
boete(s).
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AUTO VAN DE ZAAK:
KOSTENPOST OF
INVESTERING?

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

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

UW ONDERNEMING
ONZE ERVARING

Amsterdam – Waalwijk – Zaltbommel
0418 579 679 – info@fsv.nl – www.fsv.nl

53

KLASSIEKE PORSCHE 911 & 912 CLUB NEDERLAND

meer dan alleen drukwerk

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

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

t (0182) 61 11 76
info@drukkerij-A2.nl
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Uw Porsche verzekeren
van 10 jaar en ouder!

aar

per j

Uw kostbare bezit
Als trotse eigenaar van een unieke en fraaie klassieker bent u zuinig op uw bezit. De GIO Klassiekerverzekering biedt u naast uitzonderlijk goede en veelzijdige garanties een zeer lage premie. Zo kunt u nóg
zorgelozer genieten van vele mooie kilometers...
Naast de bijzonder lage premie kunt u bij de GIO Klassieker Verzekering ook de altijd terug garantie in
binnen en buitenland bij pech of ongeval onderweg regelen. Natuurlijk biedt de GIO-Klassiekerverzekering nog tal van andere sterke voordelen;
●
●
●
●
●
●
●
●
●

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

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

vana
hobb f de 3 e
y-aut
o

30%

korti
ng
premop uw
ie
Bel of mail voor een snelle
premievergelijking of de
gratis brochure ‘Autohobbyisten
wijzer op weg’
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EEN FOTO IS
VOLDOENDE
Om te begrijpen wat klassiekerliefde is.
Om te zien hoe die klassieker was. Om hem
in oorspronkelijke staat te restaureren.
Een schoonheid.

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

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

t r a i n i n g

certificeringsbegeleiding

trAining en
opleiding

.

s

m a n a g e m e n t

mAnAgementondersteuning

,

Kwaliteit, veiligheid, arbo en milieu

Middelbare Veiligheidskunde

Tevredenheidsonderzoek

ISO/VCA/BRL/CE/HACCP etc.

Hogere Veiligheidskunde

Ongevallenonderzoek

Voedselveiligheid

CE-markering en VCA Opleiding

Vergunningenbeheer

Procesborging

Interne auditting

Beleidsontwikkeling

Energie Prestatie Advies (EPA)

Voedselveiligheid

Cultuur en gedrag

MVO en prestatieladder

Arbo en milieu coördinator

Procesoptimalisatie

CO2 footprint

Energielabels EPA

Risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Medische productveiligheid

Almelo

AmsterdAm

den bosch

rotterdAm zeist w w w.k Aderbv.nl

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

Porsche Centrum Gelderland

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

