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ALS TIP: HAAL BIJ DE 

MODELLEN MET EEN HKZ 

ONTSTEKINGSMODULE 

DEZE ERUIT EN STUUR HEM 

OP OM HEM TE LATEN 

TESTEN. 
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E n als goed gebruik kijk je altijd 

even terug naar het afgelopen 

jaar. Als we dat doen als club zijnde 

zien we dat dit het eerste jaar was met 

een grotendeels nieuw bestuur. We 

hebben een nieuw clublogo 

geïntroduceerd en hebben de EHBP 

pakketten verdeeld onder de leden die 

deze hadden aangeschaft. Qua 

evenementen hebben we weer een 

aantal legendarische trips gehad zoals 

de Schotland Driving Experience en 

Lekker Sturen naar Berlijn. Ook de 

evenementen in eigen (buur)land waren 

in trek, waaronder de technische dagen 

bij Lakewell en Koni en de 

keuringsdagen van de technische 

commissie. En dan vergeet ik nog een 

hoop plezier in het rijden met onze 

Porsches en de bijkomende 

gezelligheid. Ik denk weer een geslaagd 

Porsche jaar!

Als het goed is, staan de meeste van 

ons zo gekoesterde auto’s weer binnen 

in een warme garage, te wachten tot 

de kou weer over is en we ze weer 

uit kunnen laten. Zoals u wellicht al 

van mij gewend bent, wordt ook deze 

winter preventief onderhoud gepleegd. 

Zo gaat volgende week de dynamo 

eruit om gereviseerd te worden en ligt 

mijn originele Magneti Marelli verdeler 

in de Verenigde Staten om geheel in 

nieuwstaat te worden terug gebracht. 

Juist in de periode dat ze stil staan, is 

het een mooie tijd om zaken die al wat 

ouder zijn preventief aan te pakken 

HET EINDE NADERT………… VAN 2016 DAN OM PRECIES TE ZIJN.  
OVER EEN PAAR DAGEN STAAT SINTERKLAAS ALWEER VOOR DE DEUR 
EN VOOR JE HET WEET ZIT JE WEER MET DE FAMILIE ONDER DE 
KERSTBOOM EN WENS JE ELKAAR EEN GELUKKIG NIEUWJAAR. WAT IS 
2016 WEER SNEL GEGAAN.

of periodiek onderhoud uit te voeren. 

Onderdelen gaan nou eenmaal een 

keer stuk. Als tip: haal bij de modellen 

met een HKZ ontstekingsmodule 

deze eruit en stuur hem op om hem 

te laten testen. Een van de betere 

adressen vindt u op onze website. 

Soms heb je niet in de gaten dat deze 

niet optimaal werkt en dit kan allerlei 

vage klachten tot gevolg hebben. Is 

hij nog in orde, dan betaal je een paar 

tientjes onderzoekskosten. En mocht 

je nou volgend jaar de Alpen over gaan, 

ververs je remvloeistof en kijk (of laat 

kijken) naar je remklauwen, -blokken 

en -schijven. Wat nou eenmaal 

omhoog gaat, moet ook weer naar 

beneden.

En wat gebeurt er binnen de club? De 

agenda voor volgend jaar is vrijwel 

klaar, we zijn al ver gevorderd met 

het clubkleding project en ook maakt 

de commissie die zich buigt over het 

jubileum in 2018 grote stappen. Ik 

persoonlijk kan het erg waarderen dat 

de laatste twee genoemde projecten 

worden opgepakt door voornamelijk 

leden. Leuk om die betrokkenheid te 

zien. En meteen even een oproep. Heb 

je als lid nog ideeën wat we als club 

zouden kunnen oppakken, schroom 

niet en laat het ons weten!

Voor nu wens ik iedereen fijne 

feestdagen, maak er een mooi einde 

van 2016 van. We zien elkaar weer in 

2017!

Hessel Roukema
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VOOR U LIGT HET LAATSTE CLUBMAGAZINE VAN DIT 
PORSCHE SEIZOEN 2016 EN TEGELIJK DE 40E EDITIE 
WAARAAN UW REDACTEUR EEN BIJDRAGE MOCHT LEVEREN.  

et was even zoeken maar in de eerste uitgave van ’t clubblad 

van 2007 stelde ik mijzelf aan de leden voor. Op dat moment 

was ik al wat jaartjes lid van de club en na een verzoek daartoe van 

de toenmalige voorzitter Gijs van Wagensveld eind 2006 nam ik 

het redacteurschap op mij. De rest is geschiedenis zoals dat heet 

en feitelijk ook zo is: het is inmiddels bijna 10 jaar terug in de tijd. 

Jaren waarin heel veel is gebeurd en ook veranderd, zowel de club 

zelf maar ook het clubmagazine en de website. Zelfs een klassieke 

autoclub ontkomt er niet aan met de moderne tijd mee te gaan. Hoe 

tegenstrijdig dat ook lijkt. Wat evenwel gebleven is en naar ik hoop 

(altijd) blijven zal, zijn onze geweldige 911’s en 912’s, het clubgevoel 

en de gemoedelijke en gezellige sfeer tijdens bijeenkomsten, ritten 

en evenementen.  

Op dit moment van schrijven – 30 november 2016 – is het letterlijk 

de laatste dag dat de 911 de weg op mocht voor een ritje, waar 

dan ook op de valreep gebruik van is gemaakt. Vanaf morgen gaat 

de verplichte winterslaap van 3 maanden in. Komende periode 

derhalve volop tijd voor de nodige winterklusjes. De auto werd 

onlangs uitgerust met 4 nieuwe Bilstein schokdempers (met excuus 

aan de heren van Koni – waarover verderop in dit magazine) en 

een set nieuwe banden. Een ingreep die de toch al niet misselijke 

wegligging behoorlijk ten goede kwam kan ik u vertellen. Evengoed 

dient zich het volgende project al weer aan, want naar het zich laat 

aanzien is deze winter de versnellingsbak aan een onderhoudsbeurt 

en/of (mogelijke) revisie toe. De laatste weken speelde de bak 

namelijk regelmatig op. Hakerig schakelen van de 1e naar de 2e 

en knarsen bij terugschakelen van de 5e naar de 4e versnelling. Ik 

vrees voor de synchronisatieringen of iets in die richting. Enfin, de 

bak wordt binnenkort uitgebouwd en aan een nader en uitgebreid 

inwendig onderzoek onderworpen. Ik houd u op de hoogte.

Goed, dan over het clubmagazine. Jan Broekhuizen was bereid om 

samen met zijn mooie blauwe 911 Targa te acteren in de rubriek 

“Even voorstellen”. Ook schreef hij een stukje over de trip naar 

Berlijn en doet bij – als commissielid voor ‘t Jubileumfeest 2018 – 

een oproep aan alle leden om anekdotes, verhalen, foto’s en ander 

materiaal uit de archieven op te diepen om het 25-jarig jubileum 

van onze club in 2018 luister bij te zetten. Geef daar alstublieft allen 

gehoor aan!

De commissie clubkleding geeft inzicht in de voortgang die er 

inmiddels is geboekt met het clubkleding project. Jos Baijens 

schreef een verslag van de zeer geslaagde en leerzame technische 

dag bij Koni in Oud Beijerland eind november. Verder zijn daar 

nog stukjes over de goedbezochte Cars & Coffee bijeenkomst bij 

Porsche Classic Center Gelderland half oktober als ook de eerder 

die maand verreden Herfstrit. Hakse Straatsma had 

nog wat meer research- en schrijftijd nodig voor zijn 

nieuwste technische artikel – dat wordt dus geduld 

hebben tot begin 2017 – maar Albert Vos geeft uitleg 

over de specificaties van de in het modeljaar 1977 

op de markt gebrachte Porsche 911 (en 930 Turbo) 

modellen. Tot slot gaf de redactie van Autoweek ons 

toestemming om een prachtig artikel over te nemen 

over de volgens velen ultieme Porsche 911 uit de 

zeventiger jaren: de 935 Moby Dick die onlangs ook 

op Zandvoort te bewonderen was, tijdens de Historic 

Grand Prix.

Enfin, ondanks het feit dat het Porsche seizoen 

voorbij is, toch een behoorlijk gevuld clubmagazine 

tot stand weten te brengen. Niet in de laatste plaats 

dankzij de vele bijdragen van verschillende clubleden, 

waarvoor allen hartelijk dank!

Rest mij u prettige feestdagen en een gezond en 

gelukkig 2017 toe te wensen!

Marc Bezem

Redacteur – webmaster

H

VAN DE REDACTEUR/WEBMASTER

Porsche Classic Center Gelderland  Ressenerbroek 2, 6666 MR Heteren. Telefoon 026 356 0 901.

www.porscheclassiccentergelderland.nl

We realise your classic dream.

Porsche Classic Center Gelderland.

Price on request

Porsche 356 A 1500 GS Carrera Speedster

Only 74 built - completely concours restored    

1957 - 35.606 miles

Porsche 911 2.7 RS 

Only 1590 built 

1973 - 6.663 km € 625.000

Porsche 356 Pre-A 1500 Coupe Knickscheibe 

Completely concours restored

1952 - 53.911 miles € 399.900

Porsche 356 A 1600 Reuter Cabriolet 

Unique - second owner - never restored

1959 - 71.321 miles € 175.000

Porsche 911 Carrera

Only 385 built 

1975 - 33.877 miles € 99.900

Porsche 356 A 1600 Speedster

Never restored - only refreshed - very original

1957 - 22.047 miles € 365.000

Porsche Carrera GT

Only 1270 built

2006 - 40.651 km € 625.000

Porsche 911 S Targa Softwindow

Completely concours restored

1967 - 25 km after restoration  € 299.900

Porsche 911 964 3.6 Turbo

Only 632 built for Europe 

1993 - 71.749 km € 299.900

Porsche 911 Carrera Porsche 911 964 3.6 Turbo

Porsche 911 2.7 RS 

16-1948 PCCG - adv - 1-1 - Classic Dream 911 en 912 Clubblad - 210 x 297 mm DEF.indd   1 30-11-16   13:12
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p 3 september vond de laatste technische 

inspectie door onze technische commissie bij 

Peter Broerse plaats. Dit in het kader van het laatste 

meerdaagse evenement van dit jaar, de 4-daagse 

rit naar Kassel / Berlijn, waarvoor we ons bij Early 

911S in Wuppertal verzamelden. Al gauw werd ons 

duidelijk; vergeet Magnus Walker uit Californië want 

als er één Goeroe voor klassieke Porsches is, dan is 

het wel Manfred Hering die zijn hobby uitbouwde tot 

deze droomfabriek. Voor wie er nog niet is geweest; 

een bezoek om niet gauw te vergeten. Verderop in dit 

blad meer over deze geslaagde rit. 

Voor de herfstrit hadden Willem en Betsie ter Schure 

een prachtige route door Overijssel uitgestippeld. 

Mede door het mooie weer een mooie afsluitende 

laatste rit van dit jaar. Wat ons restte was nog een 

Cars & Coffee bij Porsche Classic Centre Gelderland, 

de zeg maar Nederlandse ‘droomfabriek’ van Mark 

Wegh. Tot slot was daar nog de zeer interessante 

technische dag onder leiding van Wim Schop en zijn 

collega’s bij de Koni schokdempers fabriek in oud-

Beijerland. Ook hierover meer in deze uitgave.

Voor 2017 hebben we naar onze mening weer een 

uitgebreide kalender met een behoorlijke variatie aan evenementen 

samengesteld. Voor ongeveer de helft van deze evenementen staat 

de datum al vast, zoals in de kalender elders in dit magazine te zien. 

Zodra de overige data bekend zijn, worden deze gelijk op de clubsite 

en daarna in het volgende clubblad vermeld.

Voor de nieuwjaarsreceptie hebben we dit jaar weer eens voor het 

Louwman museum gekozen, een prachtige locatie die door de 

telkens wisselende collectie niet verveelt! Na de SWAP meeting 

volgt de jaarvergadering, waarvoor we nog met een paar locaties 

bezig zijn. Begin april de eerste Cars & Coffee, waarvoor als locatie 

het Vauxhall museum in Harmelen is gekozen.

Op de 2e paasdag openen we traditioneel het seizoen met de 

Paasrit. Dit jaar gaat deze er iets anders uitzien, want we gaan 

samen met de andere klassieke Porsche clubs in Nederland (356, 

914, 928 club) een gezamenlijke rit rijden. We starten naar alle 

waarschijnlijkheid bij Porsche Classic Centre Gelderland. 

In mei vertrekken we naar Zwitserland en Italië. Na enkele dagen 

door de Alpen indrukwekkende passen te hebben gereden, zullen 

we het wereldberoemde Concours d’ Élégance Villa d’ Este bij het 

Como meer bezoeken. Deze rit is inmiddels vol geboekt.

Ook komend voorjaar organiseren we een technische dag. In juni 

DIT JAAR HEBBEN WE, MEDE OP WENS VAN DE LEDEN, 
MEER MEERDAAGSE RITTEN GEORGANISEERD. DAT 
HIER VEEL ANIMO VOOR IS, BLEEK WEL UIT DE SNELHEID 
WAARMEE DEZE RITTEN VOLGEBOEKT WAREN. VOOR 
VOLGEND JAAR STAAN DAN OOK WEDEROM EEN AANTAL 
VAN DIT SOORT RITTEN GEPLAND.

O

VAN DE EVENEMENTENCOMMISSIE

VOORZITTER   
Hessel Roukema 
036 - 537 17 43 
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PENNINGMEESTER  
Dennis Gronert
0180 - 62 33 44 
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TECHNISCH ADVISEUR  
Albert Vos 
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Vincent van den Berg 
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SchaapOntwerpers 
030 - 276 91 67 
www.schaapontwerpers.nl
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Joop Zalm 
Tel: 0182 - 61 11 76 
joop@waddinxveen.multicopy.nl

LIDMAATSCHAP 
Leden zonder machtiging: € 75,00 
Leden met machtiging: €  70,00 automatische  
incasso 
Aspirant-leden zonder machtiging: €  56,50 
Aspirant-leden met machtiging: €  51,50 auto. inc.  
Na 1 augustus bedraagt de contributie: € 40,00 
Inschrijfgeld: € 22,75 
Begunstigers: € 41,50 
Rekeningnummer van de club: 329131 t.n.v.  
Klassieke Porsche 911 en 912 Club Nederland  
te Almere  
www.klassieke911912.nl 
IBAN nummer NL76 INGB 0000329131

COLOFON

hebben we verder de IJsselmeertocht gepland en we zijn nog 

met de Porsche Classic Club in België aan het kijken of een 

gezamenlijke rit door de Ardennen tot de mogelijkheden 

behoort. 

Begin september staat wederom een technische inspectie 

gepland, onder meer voor diegene die wat later die maand 

meewillen naar het Porsche fabrieksbezoek in Leipzig.

We beëindigen het jaar met de traditionele herfstrit in oktober 

en een technische dag in november. Voor beide zijn we nog 

op zoek naar clubleden die daaraan (samen met ons) graag 

invulling willen geven. Zoals Ferdinand Porsche ooit zei: I 

couldn’t find the sports car of my dreams, so I built it myself… 

Dit geldt dit natuurlijk ook voor onze evenementen!

Kortom een gevulde agenda die garant moet staan voor veel 

rijplezier en gezellige ontmoetingen.

Fijne feestdagen toegewenst namens de EC,

Bernie Westhoff en Dennis Gronert



DE HEUVELS BODEN 

ONDERWEG MOOIE 

VERGEZICHTEN EN IN 

HET VECHTDAL WERD 

EEN STUK VAN DE RIVIER 

DE VECHT GEVOLGD, DIE 

DAAR ZO MOOI DOOR HET 

DAL KRONKELT.
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Dit is een van de grootste natuurgebieden met heide 

en bossen in Overijssel. De heuvels boden onderweg 

mooie vergezichten en in het Vechtdal werd een stuk van 

de rivier de Vecht gevolgd, die daar zo mooi door het dal 

kronkelt.

Er werd gestart bij de uitspanning ‘t Losse Hoes in Holten, 

Onderweg was volop gelegenheid en 

tijd voor een ontspannen lunchstop. 

De dag eindigde met een heerlijk buffet 

in restaurant De Poppe in Markelo, 

vlak langs de A1. Al met al een mooie 

afsluitende tocht voor dit Porsche seizoen, 

dankzij de goede organisatie van Willem 

en Betsie, de prachtige route door de 

Sallandse Heuvelrug en ‘t Vechtdal en ‘t 

mooie najaarsweer. 

 

Marc Bezem

DE DOOR WILLEM EN BETSIE TER SCHURE UITGEZETTE 
HERFSTRIT VOERDE DE 27 DEELNEMENDE EQUIPES DOOR HET 
PRACHTIGE LANDSCHAP VAN DE SALLANDSE HEUVELRUG EN 
HET VECHTDAL. 

TOUREN DOOR 
HET SALLANDSE 
LANDSCHAP 

waar eerst de nabij gelegen Canadese begraafplaats 

Holterberg werd bezocht. Hier liggen bijna 1.400 in de 

nadagen van de 2e wereldoorlog gesneuvelde Canadese 

soldaten begraven. Bijzonder indrukwekkend. Daarna 

voerde de ca. 90 kilometer lange route de deelnemers langs 

plaatsjes als Lemele, Den Ham, Vilsteren en Ommen. 



Ja, wie had er nu geen jongensdroom? Ik in ieder geval wel. Boven mijn bed hing 
een fotootje van een Austin Healey 3000. Zo’n tweekleurige: blauw metallic met 
crème. Maar op een of andere manier werd dat uiteindelijk een Porsche 911. 
Waarom weet ik niet meer precies maar een Porsche moest het ooit worden.  
Met mijn 15e jaar van de ULO af want ik wilde werken en geld verdienen. Tegen de 
wil van m’n ouders en de leraren in. 

eerst kwam er een mooie brommer, een DKW Spoetnik, 

eigenlijk ook best een bijzonder voertuig. Rond dezelfde 

leeftijd kreeg ik ook verkering met de dochter van een 

horecaondernemer. Op de DKW samen op vakantie, in één dag 

naar Valkenburg. Ik werkte toen bij een oom, commissionair in 

groente en fruit. Prachtig vond ik dat! Zelfs af en toe, al op je 16e, 

Fact sheet
Naam: Jan Broekhuizen
Leeftijd: 69 jaar
Burgelijke staat: Samenwonend met Tineke Jilderts  en 
één zoon John

Woonplaats: Enkhuizen
Werk: Oud horeca ondernemer
In de schuur: Porsche Targa 1972

in de vrachtwagen rijden. Maar na enige tijd werd 

het in het horecabedrijf helpen wat al snel daarna 

werken werd, dus afscheid genomen van de baan op 

de vrachtwagen. In de horeca vond ik m’n draai, het 

bedrijf werd verder ontwikkeld en al op m’n 21e nam 

ik samen met mijn (inmiddels) vrouw Afra de zaak 

over. Het ging goed en steeds beter. Het toerisme 

nam sterk toe in Enkhuizen en daar profiteerden wij 

ook van. 

Toen we op een dag bij de ham leverancier kwamen 

die achter de VW en Porsche garage op de Overtoom 

in Amsterdam zat, reed er net een blauw metallic 

Porsche Targa naar buiten. Ik op de monteur af 

die er in zat. Van wie is deze vroeg ik brutaal. Van 

de directeur antwoordde hij. Ja, en toen wist ik het 

zeker; dat moet hem worden. Na jaren van hard 

werken kwam steeds weer die droom naar voren en 

uiteindelijk op een goede dag een proefrit gemaakt 

met een bloedoranje Targa. Geweldig, maar ik moest 

toch nog wel wat mensen overtuigen. Helaas ging 

de koop niet door. Later toch bij Porsche dealer 

Autolichtstad in Eindhoven beland. Geen blauw 

metallic helaas, want we kwamen thuis met een 

groen metallic, de 22-90-PJ. Maar bij de eerste de 

beste hevige regenbui stond de Targa vol water. Dus 

teruggebracht om een andere uit te zoeken. Die rit 

kostte me ook nog eens een beste bekeuring want ik 

had hem op een autoambulance met als trekauto een 

VW K70LS… 

Uiteindelijk toch in Eindhoven aangekomen om een 

andere auto uit te zoeken. Weer geen blauw metallic 

voorhanden. We zouden bijna een grijs exemplaar 

kopen, toen zittend aan een kopje koffie met de 

papieren voor ons er een blauw metallic Targa kwam 

aangereden. Oh ja, deze heb ik net ingeruild, zei 

Hans Dielen. Waarop ik direct zei; mooi, dan zijn we 

uitgepraat want deze wordt het. En is het dus nog 

steeds. In Enkhuizen was het de eerste Porsche en 

dat sprak veel tot de verbeelding van vele jongens, als 

ik iemand tegen kwam was het altijd: Hé Jan, hoe is 

het met de Porsche? En nooit hoe is het met jou... 

In de eerst jaren nog lid geweest van de Nederlandse 

Porsche Club, met hele leuke circuitdagen op 

Zandvoort. Maar toen op één van die dagen met een 

nieuwe Targa van de linker naar de rechter vangrail 
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was? Ik moest bekennen … eigenlijk heel slecht. Ik haal hem wel op 

en ga de komende jaren zorgen dat hij weer 100 % wordt, meldde 

Hans. En zo gezegd zo gedaan. Hans had inmiddels de Porsche 

garage van de hand gedaan en zodoende daar tijd voor. Andere 

motor in laten bouwen bij van der Berg in Apeldoorn en na heel veel 

tijd de auto terug in Enkhuizen. Zag er weer super uit.

Zakelijk had ik intussen ook wat veranderingen doorgevoerd 

.Tineke was inmiddels ook bij me gaan werken, die moest wel erg 

wennen aan het slopende horeca leven wat ik leidde. Zodoende toch 

een andere zakelijke opzet gekozen en met een werknemer, m’n 

zoon en ikzelf een VOF gestart. Eindelijk wat meer vrije tijd voor 

ritjes en reizen met de blauwe rakker en ook weer eens op vakantie. 

Ruim tien jaar geleden wilde mijn zoon John toch liever 

vrachtwagenchauffeur worden dus ik met de andere firmant 

nog even door. Maar voor mij werd het uiteindelijk toch tijd om 

te stoppen, wilde ik nog van de auto en het leven genieten. Lid 

geworden van onze club en nu al spijt dat ik dat niet veel eerder 

gedaan heb. Wat hebben we al mooie ritten gemaakt! Vooral de 

meerdaagse ritten waren SUPER. Wát hebben we genoten, iedere 

keer weer. Reims (Champagne), Moezel, Good Wood, Schloss Dyck 

en niet te vergeten de Le Mans Classic en de reis maar Gmünd 

georganiseerd door Theo Siemerink. Ook de laatst rit naar Berlijn, 

wederom super verzorgd. Geweldig en altijd leuke mensen mee. 

stuiterde dacht ik, Jan waar ben je mee 

bezig? Straks is alles aan flarden. Ook 

de avonden waren niet wat ik ervan 

verwacht had want cru gezegd werd 

ik met de nek aangekeken. Dus gauw 

bedankt. Met John ging ik zo vaak 

als het maar kon naar Zandvoort en 

Zolder ( B ), naar de GP’s. Zelfs slapen 

deden we samen in de Porsche. En als 

trouwauto was de Porsche voor velen 

de allermooiste. 

Verder met de zaak. Volop verbouwen 

en onze service uitbreiden met 

Catering en Party Service. In 1983 

besloten we om het restaurant 

helemaal te verbouwen en een jaar 

daarna onze woning. Een hele klus, 

vooral omdat het een monumentaal 

pand is wat op de monumenten lijst 

staat. Maar alles is gelukt en verder 

maar weer. In 1984 kregen we tijdelijk 

een woning van de gemeente omdat 

onze hele bovenwoning eruit gesloopt 

was. In deze tijdelijke woning is mijn 

vrouw Afra – de moeder van John – 

aan – aan een hartstilstand overleden 

en kwam ik alleen te staan met mijn 

13-jarige zoon. Een diep dal voor me 

waar ik uit moest zien te klimmen, 

maar met hulp van familie, vrienden 

en personeel is dat uiteindelijk gelukt. 

Enige maanden daarna was onze 

woning klaar en samen met John mijn 

zoon de draad weer opgepakt. 

Naast ons in een kledingzaak werkte 

een mooie lieve vrouw die weleens 

koffie kwam halen of wat kwam eten 

met haar collega’s. Bleek ze nog ‘ns 

vrijgezel te zijn ook, wat resulteerde 

in kennismaken en elkaar vaker zien. 

Onze eerste echte kennismaking dag 

met John erbij was ook onze eerste 

rit met z’n drieën in de Porsche. En 

ik denk dat Tineke daar al een kleine 

Porsche virus heeft opgelopen. Daarna 

was het alleen maar werken en werken, 

zeven dagen in de week van ’s morgens 

tot ’s nachts. Geen omkijk meer naar 

m’n Porsche en zodoende de motor 

verkocht aan Guus Hamers die een 904 

aan het bouwen was. Stom, stom maar 

ja het is gebeurd. 

Uiteindelijk belde Hans Dielen (waar 

ik de auto gekocht had en die toen in 

Frankrijk woonde) hoe het met de auto 

Ja, we hebben een mooie club met leden van diverse 

pluimage. Jong, wat meer op leeftijd en iedereen 

supertrots op zijn of haar Porsche. We hopen nog 

lang lid te blijven van onze geweldige Klassieke 

Porsche 911 en 912 Club Nederland. En als het écht 

winter wordt en de auto blijft in de garage, vermaak 

ik met de Porsches op de racebaan. 

Jan Broekhuizen.

14 15EVEN VOORSTELLEN: JAN BROEKHUIZEN EVEN VOORSTELLEN: JAN BROEKHUIZEN

MET JOHN GING IK ZO VAAK ALS HET MAAR KON NAAR 

ZANDVOORT EN ZOLDER ( B ), NAAR DE GP’S. ZELFS 

SLAPEN DEDEN WE SAMEN IN DE PORSCHE.
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Beste leden,

In 2018 vieren wij het 25-jarig bestaan van onze geweldige Klassieke Porsche 
911 & 912 Club Nederland. Het clubbestuur heeft een commissie in het leven 

geroepen om in dat jubileumjaar een onvergetelijk feest te organiseren.
De commissie vraagt alle leden - kort of lang lid, maakt niet uit - in hun 

herinneringen, computers en fotoboeken te duiken om mooie momenten 
boven water te halen. Anekdotes, verhalen, foto’s, filmpjes kortom alles is 

welkom om het jubileum straks luister bij te zetten. 

Jullie bijdragen ontvang ik heel graag op mail@janbroekhuizen.nl. 

In geval van vragen of opmerkingen ben ik ook telefonisch te bereiken op  
06 2868 9772.

Een ieder alvast hartelijk dank voor de bijdragen!

Namens de commissie,

Jan Broekhuizen

WIJ ONTWERPEN 
SUCCESVOLLE 
WEBSITES EN TIJDSLOZEMERKENwww.schaapontwerpers.nl

OPROEP

jaar!



LEKKER STUREN 
NAAR BERLIJN

Aangewakkerd door de mooie reizen naar Good Wood, het 
Champagne gebied, Schotland etc. stonden we te popelen om ons in 
te schrijven voor de rit naar Berlijn waar we nog nooit waren geweest. 
Donderdagochtend vertrekken we bij Van der Valk in Venlo. Helaas 
zonder Albert Vos die thuis moest blijven met een schouderblessure. 
Jammer voor Albert! 

e vertrektijd was voor ons toch wel een 

beetje aan de vroege kant, dus maar een leuk 

hotelletje gezocht in de buurt. Omdat we op dinsdag 

niet ons oppaskindje kregen (moeders was die dag 

vrij) konden we die dag al afreizen richting het mooie 

Limburg. Prachtig mooi weer dus koffers pakken, dak 

eraf, pet op en gaan. 

We hadden een leuke tot herberg cq. hotel verbouwde 

boerenhoeve gevonden waar we ontvangen werden 

door de eigenaar zelf. Waar staat je auto…? was al 

gauw de vraag. Buiten op de parkeerplaats zei ik. 

Hij loopt mee en zegt direct; wat een mooie wagen! 

Die zetten we niet hier neer, kom maar mee naar de 

binnenplaats. De auto mocht op het terras staan want 

daar stond hij veilig en kon iedereen ervan genieten aldus 

de hotelman. En daar zaten we ‘s avonds heerlijk buiten 

te eten en onze auto praktisch naast onze tafel, uniek 

toch. 

Woensdag lekker door Limburg getoerd en bezoek 

gebracht aan het bedrijf van Gerard Wigmans. Gezellig 

koffie gedronken en gebabbeld en vervolgens op naar Jos 

en Angelique en Dorus Timmermans. Daar vielen we binnen 

met de lunch en gelijk maar even een broodje meegedaan. 

Gezellig! Alles bekeken en even mooi gezeten, maar Angelique 

moest weer aan de arbeid en wij zijn weer richting onze herberg 

gegaan. Donderdagochtend verzamelen bij Van der Valk. Peter 

was als eerste aanwezig en de rest volgde gestaag zodat we 

om rond half tien konden vertrekken naar Wuppertal. Op naar 

Early 911’s! 

Wat we daar zagen tart iedere beschrijving. Onze monden 

vielen bijna open. Wat een auto’s, onderdelen en personeel. 

Ongelooflijk. En dan die prijzen!?!? We zouden koffie doen, 
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WAT WE DAAR ZAGEN TART IEDERE 

BESCHRIJVING. ONZE MONDEN 

VIELEN BIJNA OPEN. WAT EEN AUTO’S, 

ONDERDELEN EN PERSONEEL. 

ONGELOOFLIJK.



maar dat viel een beetje tegen dus maar snel na de 

rondleiding richting onze tweede stop. De lunch was 

op eigen gelegenheid ergens onderweg. Vervolgens een 

mooie rit door het Sauerland  met nog een stuk snelweg 

naar ons hotel in Hannoversch Münden. Bij aankomst 

zag ik verschillende deelnemers de koffers uitladen 

maar ook weer inladen. Ik zeg tegen Tineke … we 

zijn toch wel goed hier? Ja natuurlijk, maar een deel 

van de groep moest naar de dependance mét auto en 

koffers. Mooi hotel overigens met op het nachtkastje 

oordopjes want wat bleek … achter het hotel liep de 

spoorlijn. Dus met oordopjes slapen of een extra 

wijntje nemen. Gezamenlijk genoten van een goed 

diner en nog even lekker nagenoten en gekletst. Niet 

wetende dat om 11 uur de deur van het bijgebouw 

op slot ging, dus moest ik Tineke nog uit bed bellen 

omdat ik geen sleutel had… Vrijdag met z’n allen vertrokken voor 

een mooie rit door de Harz, in een woord prachtig. De tussenstop 

was voor velen het plaatsje Wernigerode. Wat een leuk stadje, 

echt een plaats om weer ‘ns naar terug te gaan. Lekker geluncht en 

gewandeld en nog even naar boven naar het kasteel wat hoog boven 

het stadje en de omgeving uittorent. Prachtig maar we mochten 

onze auto daar niet neerzetten dus maar weer naar beneden. 

Op naar ons hotel in Berlijn, eerst nog wat kilometers over 

secundaire weggetjes en de laatste kilometers weer over de snelweg 

om toch op tijd in Berlijn te zijn. Wat was het druk langs de weg. 

Files, opgebroken wegen en heel veel vrachtverkeer etc. De meeste 

deelnemers waren desondanks op tijd maar helaas kwamen er ook 

verschillende mensen door files en omleidingen laat in het hotel 

aan. Toch allemaal weer lekker gegeten en gezellig (hoe kan het ook 

anders) gezeten. 

Zaterdag met onze gids naar de plaatsen in Berlijn waar zoveel 

gebeurd is in de geschiedenis en nog niet eens zo lang geleden. 

Indrukwekkend om daar te staan en je te realiseren wat zich daar 

heeft afgespeeld. De middag was voor iedereen vrij en 

de meesten hebben wel de belangrijkste gebouwen 

en plekken in Berlijn kunnen bekijken. Om alles goed 

te zien heb je wel een paar dagen nodig lijkt mij. De 

zaterdagavond hebben we op verzoek van Hessel 

nog gezellig bij elkaar gezeten en nog wat verhalen 

uitgewisseld. Ook de laatste nacht hebben we in 

Berlijn doorgebracht. 

Het afscheid nemen bij het ontbijt zondagochtend 

ging in fasen, want de één bleef nog even in de 

stad en anderen huurden nog een fiets, maar de 

meesten wilden toch wel op tijd de lange terugreis 

aanvaarden. Aan de hand van de reacties na de reis 

heb ik begrepen dat iedereen zonder problemen weer 

is thuisgekomen. Wijzelf hadden nog een verjaardag 

in Eindhoven waar we even na vijf uur arriveerden. 

Al met al weer een fantastisch weekend, met speciale 

dank aan Hessel en z’n vrouw.  

Jan en Tineke Broekhuizen

ZATERDAG MET ONZE GIDS NAAR DE 

PLAATSEN IN BERLIJN WAAR ZOVEEL GEBEURD 

IS IN DE GESCHIEDENIS EN NOG NIET EENS ZO 

LANG GELEDEN. INDRUKWEKKEND OM DAAR 

TE STAAN EN JE TE REALISEREN WAT ZICH 

DAAR HEEFT AFGESPEELD. 

BIJ AANKOMST ZAG IK VERSCHILLENDE 

DEELNEMERS DE KOFFERS UITLADEN MAAR 

OOK WEER INLADEN. IK ZEG TEGEN TINEKE … 

WE ZIJN TOCH WEL GOED HIER?

Mooi hotel overigens met op het nachtkastje oordopjes want wat bleek … achter 
het hotel liep de spoorlijn. Dus met oordopjes slapen of een extra wijntje nemen. 
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Ferdinand Piëch, inmiddels ver in 

de zeventig, gold tot voor kort als de 

machtigste man in de auto industrie. 

Hij werd door vriend en vijand 

beschouwd als een briljante ontwerper 

en visionaire industrieel. Maar niet 

iedereen weet dat deze kleinzoon 

van de oude Ferdinand Porsche een 

prominente plaats verdient in de 

geschiedenis van de autosport. Dit 

boek over zijn wilde, jonge jaren 

beslaat de periode 1963 tot en met 

1972, toen Piëch werkzaam was bij 

Porsche. Vandaar de werktitel van dit 

boek “Porsche en Piëch”.

In de genoemde periode was 

Piëch verantwoordelijk voor het 

ontwikkelingswerk binnen de race 

afdeling. En juist in deze periode 

ontstaan ook de meest sensationele 

BOEKBESPREKING

racewagens. De eerste schepping van 

de toen 29-jarige ingenieur was de 

Carrera 6, de opvolger van de door 

Ferdinand “Butzi” Porsche ontworpen 

Porsche 904. Na de 906 volgden 

vele telkens betere racemodellen: 

achtereenvolgens de 910, 907, 909, 908 

en de meest opwindende raceauto in de 

wereld: de legendarische twaalfcilinder 

Porsche 917. In de ultieme variant 

leverde deze turbo gigant ruim meer 

dan 1000 pk.

Het beschreven tijdperk, waarin 

Porsche drie WK-titels, verschillende 

Europese kampioenschappen en de 

Can-Am serie in de Verenigde Staten 

won, is een van de meest opwindende 

hoofdstukken in de autosport 

geschiedenis. Door te winnen van 

belangrijke rivalen als Ferrari, Ford, 

Boekbespreking: 

PORSCHE & PIËCH 
1963-1972  
Die Rennwagen des Ferdinand Piëch von 1963 bis 1972

Verkrijgbaar bij AutoNet carbooks voor € 52,95

Alfa Romeo, General Motors en Matra 

wist Porsche haar imago enorm op te 

vijzelen. De begin jaren ’60 nog relatief 

kleine autofabrikant uit Zuid Duitsland 

wist zich in enkele jaren op te werken 

tot een alom geprezen topspeler in de 

internationale autosport. Niet in de 

laatste plaats door de verdiensten van 

Ferdinand Piëch. 
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chter het al bestaande Porsche Centrum Gelderland verrees in 2015 een 

uniek Porsche Classic Center. Uniek omdat dit destijds het eerste officiële 

Porsche Classic Center ter wereld (!) was met een ‘eigen’ pand. Die unieke status 

geldt nog steeds al zijn er al wel (bouw)plannen in Las Vegas en in Frankrijk, maar 

die zijn nog niet gerealiseerd. 

Mark Wegh zelf gaf de ruim 60 deelnemers na de ontvangst met heerlijke koffie 

en een versnapering een rondleiding door het bedrijf , door hemzelf betiteld als 

A

De tweede Cars & Coffee meeting van dit jaar werd op zaterdag 15 oktober jl. gehouden 
bij Porsche Classic Center Gelderland in Heteren. Eigenaar Mark Wegh heette ons van 
harte welkom in de schitterende showroom van het eind 2015 geopende Porsche Classic 
Center.

“de ultieme snoepwinkel” wat in feite ook zo is. 

Het Classic Center heeft een oppervlakte van ruim 

vijfduizend vierkante meter en is volledig gewijd aan 

klassieke Porsches. Een jaar na de opening is het 

nog nagelnieuwe onderkomen feitelijk al te klein, er 

wordt binnenkort gestart met een uitbreiding van 

nog eens 600 m2. De showroom biedt plaats aan 

vijfentwintig klassieke Porsches. De werkplaats is 

ingericht voor reparatie van acht klassieke Porsches 

en er is ook een schadeherstel-, restauratie- en 

poetsafdeling. Volgens Mark wordt letterlijk alles 

geheel in eigen huis gedaan, op de bekleding en 

CARS & COFFEE
HET CLASSIC CENTER HEEFT 

EEN OPPERVLAKTE VAN RUIM 

VIJFDUIZEND VIERKANTE METER EN 

IS VOLLEDIG GEWIJD AAN  

KLASSIEKE PORSCHES. 

CARS & COFFEE
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N. BERGER 

DELFT
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DE BILT
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Nieuwe leden

stoffering na. In principe kan aan elke wens van de klant 

worden voldaan en dankzij een omvangrijk netwerk lukt het 

om aan alle benodigde (originele) onderdelen te komen.

Na het bezoek aan de showroom en werkplaats werden we 

uitgenodigd een kijkje te nemen in het “walhalla” op de 

eerste verdieping. Hier staat een enorme collectie exclusieve 

Volkswagens, Audi’s en Porsches uitgestald. Bijna zonder 

uitzondering zeer bijzondere en unieke auto’s; ongerestau-

reerd, speciale oplagen, bijzondere historie noem maar op. 

Daaronder drie (!) stuks 1964’er 901 / 911’s, een 918, een 

911R en talloze GT2’s, GT3’s en RS’sen van alle generaties. 

Ook staan er vitrines vol modelauto’s en ander moois. Mark 

heeft zo’n 25 jaar aan deze verzameling gewerkt, de laatste 

10 jaar zijn daar de Porsches aan toegevoegd. Desgevraagd 

gaat zijn hart het meest uit naar de in nieuwstaat terugge-

brachte 1976’er Golf GTI, de eerste auto van dit model die 

destijds in Nederland werd geleverd. Daarnaast een 100% 

originele en ongerestaureerde 356 met een letterlijk vol-

ledige onderhoudshistorie én weinig kilometers. Allebei 

absoluut onvervangbare auto’s volgens Mark.

Als dank voor de ontvangst en rondleiding is er voor de gast-

heer een prototype van de Klassieke Porsche 911 & 912 Club 

grillbadge. Deze one-off zal vast wel ergens een plekje in de 

omvangrijke collectie krijgen.

Marc Bezem

CARS & COFFEE

NA HET BEZOEK AAN DE SHOWROOM 

EN WERKPLAATS WERDEN WE 

UITGENODIGD EEN KIJKJE TE NEMEN 

IN HET “WALHALLA” OP DE EERSTE 

VERDIEPING. 

Web: www.lakewell.com
Email: info@lakewell.com

Phone: +32 (0) 475 53 56 22

Lakewell Porsche Interiors
Klein Heidestraat 71
B - 3370 Boutersem

356   911   912   914   928   964   993

Produktie van interieur onderdelen & Bekleding 
volgens originele specificaties

Classic Porsche Interiors
lakewell.comlakewell.comlakewell.comlakewell.com
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Peter Falk & Herbert Linge 
Porsche 911 ”Monte Carlo” 1965 - 2015”
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rijdagavond laat nog even naar 

het weerbericht gekeken voor de 

zaterdag om te beslissen hoe ik naar 

de technische dag van Koni zou gaan. 

Nachtvorst! Oei, dat is minder. Niet 

zo zeer de kou maar de kans op pekel, 

want bij de eerste nachtvorst zijn de 

pekelaars volgens mij nogal actief. Er 

is pekel genoeg en overuren maken 

is mooi meegenomen zo vlak voor de 

kerst. Maar goed, voor de rest zal de 

zaterdag een mooie rustige dag worden 

met veel zon. Dus besloot ik om de 911 

weer eens de sporen te geven, even 

een doekje erover om het stof van al 

die weken parkeren in de garage te 

verwijderen. Ziezo, die stond weer 

klaar.

Zaterdagochtend na even wakker 

worden als eerste uit het raam kijken 

naar de autoruiten van de buiten 

geparkeerde auto’s. Geen bevroren 

ruiten en een beginnend zonnetje. 

Mooi dacht ik, dit wordt lekker een 

paar uurtjes sturen met mijn 911 en als 

er toch gepekeld is dan maar afspoelen 

bij thuiskomst. Mijn neefje eerst 

ophalen die graag mee wil omdat hij dit 

ook een mooie gelegenheid vindt om 

als introducé ‘ns een bedrijf als Koni 

te bekijken. Hij heeft inmiddels ook 

een Porsche gekocht, dus gesprekstof 

genoeg onderweg. Heerlijk om te 

ervaren dat sommige jongeren ook 

interesse hebben in alles waar een 

zuiger in zit en daarbij ook nog ‘ns 

beschikken over twee 2 rechterhanden.

Het was rustig op de weg dus we waren 

ruimschoots op tijd aanwezig. Er was 

parkeerruimte voldoende en ik vond 

het leuk dat meerdere clubleden er 

hetzelfde over gedacht hadden als ik: 

er stonden al meerdere 911jes voor ‘t 

gebouw. Eerst even het rijtje af om te 

genieten van al dat mooie spul.

Bij binnenkomst werden we 

verwelkomt door vertegenwoordigers 

van Koni, vier man sterk en een 

dame voor de Catering. Koffie 

kon je nemen uit de automaat en 

een stukje taart stond klaar,  nog 

even kletsen met andere clubleden 

voordat de introductie begon. Een 

korte introductie werd gedaan door 

twee Koni medewerkers met naar 

zeggen samen “goed voor meer dan 

50 jaar ervaring”, ondersteund door 

een filmpje. Als eerste werden we er 

nadrukkelijk op gewezen dat het geen 

schokbrekers zijn maar schokdempers. 

TECHNISCHE DAG 
bij Koni op 26 november 2016
Clublid Jos Baijens schreef onderstaand stukje over de gezellige en vooral 
ook leerzame technische dag bij Koni in Oud-Beijerland. Van Vincent van 
den Berg en Patrick de Wit kregen we een serie foto’s. Al met al een mooie 
en geslaagde afsluiting van het Porscheclub seizoen 2016.

V



32 33TECHNISCHE DAG BIJ KONI CLUBKLEDING UPDATE

Dit mochten we nooit meer vergeten, dus bij deze 

voor degene die niet aanwezig waren.

Na de introductie werden we verdeeld in 2 groepen, 

de ene groep ging voor de lunch naar de fabriek en de 

andere groep naar een proefwerkplaatsje. Daar werd 

de schokdemping van twee auto’s van onze clubleden 

getest dmv. een valproef. Door het aantal “na-

bewegingen” te meten kon men zien of de demping 

nog voldoende was. Een geruststelling was dat er 

bij werd verteld dat als de demping nog 70 procent 

is, het nog voldoende is voor normaal straatgebruik. 

Moderne schokdempers gaan tot wel 25 jaar mee, mits ze geen olie 

verliezen.

Rond de middag werd een lunch geserveerd: voldoende lekkere 

belegde broodjes, koffie en frisdranken. Na de lunch werd er 

geruild met de groepen, als eerste viel het mij op dat de fabriek 

er - ondanks de vele machines en halffabricaten op de werkvloer 

- netjes opgeruimd en geordend uit zag. We krijgen een goede 

en duidelijke rondleiding,  voor sommige onder ons was het 

kennelijk een eerste kennismaking en een openbaring, gelet op de 

vele vragen over materiaalsoorten en bewerkingen. We kregen de 

volautomatische assemblagelijn van de FSD ‘’Freguency Selective 

Damping” te zien. Dit FSD is door Koni gepatenteerd, het “klepje” 

word geleverd aan verschillende leveranciers van schokdempers. Op 

dit moment produceert Koni er jaarlijks ongeveer 1 miljoen. Verteld 

werd dat er nog een extra assemblagelijn bijkomt omdat er zeer veel 

vraag naar is. Hierdoor kwam bij mij toch het gevoel naar boven 

borrelen dat dit wel eens een core activiteit van Koni kan gaan 

worden in de toekomst. Het was erg leuk om eens in de keuken van 

een schokdemperleverancier te mogen kijken en vriendelijk en goed 

verzorgd ontvangen te worden. 

Mijn hartelijke dank voor de organisatoren en de Koni medewerkers 

van deze dag.

Terug naar huis hebben we ‘t toch niet kunnen laten om regelmatig 

op de uiterste linkerbaan te vertoeven. Ik hoop maar weer dat ik 

geen extra bijdrage moet leveren aan het financieringstekort van 

onze overheid in de vorm van een fikse boete voor te snel rijden...

Jos Baijens

Ten tijde van de introductie van ons huidige clublogo hebben 

we u medegedeeld dat er gekeken zou gaan worden naar een 

nieuwe collectie clubkleding. Er is toen een mail rondgestuurd 

om te inventariseren wie er eventueel interesse zou hebben om 

zich hier samen met het bestuur voor in te zetten. 

Een paar weken geleden zijn er begonnen met een goede mix 

van 8 leden om dit project gestalte te geven. We zijn tot de 

conclusie gekomen dat er 4 stappen te doorlopen zijn:

1. Definiëren welke soort kleding er in de collectie moet komen.

2. Welke merken kleding en welke kledingstukken komen er in 

de collectie.

3. Samen met een partner kijken naar opties om de kleding 

te “veredelen”, bijvoorbeeld door deze te voorzien van ons 

clublogo.

4. Kleding aan leden showen en bestellingen opnemen en 

uiteindelijk uitleveren.

Wij kunnen u melden dat we stap 1 en 2 al achter de rug 

hebben. We hebben besloten dat er naast de gebruikelijke 

poloshirts en petten ook verschillende types jasjes, een 

CLUBKLEDING 
UPDATE

“Hoodie” en een vest zou moeten komen, alles 

in zowel heren- als damesvariant. Ook vinden wij 

het belangrijk dat de gekozen kleding kwalitatief 

van hoog niveau is, zodat je er lang van kunt 

genieten. Ook als je niet in je Porsche zit of op een 

clubevenement bent. 

Met deze richtlijnen zijn we gaan kijken naar de 

verschillende opties. Na van verschillende merken 

in het hogere segment van de representatieve 

bedrijfskleding samples te hebben gekregen, hebben 

we een avondje kleding gepast, bekeken en gevoeld. 

Uiteindelijk hebben we 11 fysieke kledingstukken 

uitgekozen die we aan onze leden willen 

aanbieden. Het gaat dan om stijlvolle en kwalitatief 

hoogwaardige kleding van voornamelijk het merk 

‘Nimbus’ (www.nimbusnordic.com) met een paar 

toevoegingen van andere merken. 

Nu op naar stap 3, de juiste partner zoeken en 

ons laten informeren op welke wijze we deze al 

schitterende kleding verder kunnen verfraaien 

met ons clublogo. We zullen op de aankomende 

Nieuwjaarsreceptie de gekozen kledingstukken 

meenemen zodat er vast gekeken en gevoeld kan 

worden. We streven er naar voor het begin van het 

2017 seizoen het project afgerond te hebben en de 

kleding beschikbaar te hebben voor onze leden. 

De clubkleding commissie
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Porsche 911 
modeljaar 1977
LEVERBARE MODELLEN

In het modeljaar 1977 zijn drie modellen leverbaar:

- 911

- 911 Carrera 3.0

- 911 Turbo 3.0

 

Bij alle modellen is het dashboard nu in het midden 

voorzien van een extra interieur  ventilatierooster. Bij 

de Targa modellen vervallen de beide tochtraampjes 

in de portieren. In verband met diefstalbeveiliging 

kunnen beide knopjes van de portierslot 

vergrendeling niet meer met de hand omhoog 

getrokken worden en vind de bediening hiervan 

nu plaats via een in het deurpaneel aanwezige 

draaiknop. De snelheidsmeter wordt vanaf nu 

elektronisch aangestuurd. De Carrera 3.0 modellen 

zijn uitgerust met een rembekrachtiging en kunnen 

nu ook worden uitgerust met de 3 gang Sportomatic 

versnellingsbak. Auto’s met de Sportomatic 

beschikken altijd over rembekrachtiging. De Turbo 

wordt standaard geleverd met 16 inch velgen.

PORSCHE 911 MODELJAAR 1977

1977
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1974 Porsche 911 rsr motor

MOTOREN 

911  type 911/81 2687 cc 165 pk

911 Carrera 3.0 type 930/02 2994 cc 200 pk

911 Turbo type 930/52 2994 cc 260 pk

CHASSIS EN MOTORNUMMERS  

Model    Chassisnummers           Motornummers

911 coupe   9117300001-9117302449  6370001-6373531

911 targa    9117310001-9117311724   6370001-6373531

Sportomatic uitvoeringen  9117310001-9117311724      6379001-6379322    

911S U.S.coupe   9117200001-9117203388  6270001-6276041

911S U.S.targa   9117210001-9117212747     6270001-6276041

Sportomatic uitvoeringen     9117210001-9117212747  6279001-6279113

911S Japan   6170001-6170273

Sportomatic uitvoeringen     6170001-6170273   6179001-6179110

911 Carrera coupe   9117600001-9117601473  6670001-6671932

911 Carrera targa   9117610001-9117601473  6670001-6671932

911 Turbo   9307700001-9307700695  6770001-6770642

911 Turbo U.S.   9307800001-9307800827  6772001-6772083

CLUB EVENEMENTEN  

Club evenementen   Datum             Locatie
Nieuwjaarsreceptie   15 januari   Louwman Museum Den Haag

SWAP meeting met de 356 club  29 januari   BAS Lichtenvoorde

Jaarvergadering   19 maart   ntb.

Cars & Coffee    8 april    Vauxhall museum Harmelen

Paasrit     17 april   Start PCCG Heeteren

Technische Keuring    mei (ntb.)   Mijdrecht

(inspectie tbv. rit Italië)  

Ville d’Est & Italië rit    25 t/m 30 mei   Italië 

(reeds volgeboekt)     

Technische dag   juni (ntb.)   ntb.

IJsselmeertocht   17 en 18 juni   De Rijp

Ardennenrit met  

P-club België en/of 356 club   juli / augustus (ntb.)  België

Technische Keuring  

(inspectie tbv. rit Leipzig)  september (ntb.)  Mijdrecht

Fabrieksbezoek Leipzig   28 september t/m 1 oktober Duitsland (onder voorbehoud)

(combi Thüringenwald)  

Cars & Coffee    ntb.    ntb.

Herfstrit    oktober   ntb.

Technische dag   november   ntb.

EXTERNE EVENEMENTEN  

Evenementen    Datum             Locatie
Interclassic    12 t/m 15 januari  MECC-Maastricht

Techno Classica   5 t/m 9 april   Essen (D)

PUUR Porsche    ntb.    Boxtel

(voorheen Porsche Scene Live)  

Porsche Collectors Day   (PON)    ntb. 

Concours d’ Élégance   1 en 2 juli   Apeldoorn

Nationale Clubrally    (PON)    ntb. 

Wings & Wheels     17 augustus   Gilze-Rijen

Gmünd rit (Theo Siemerink)   augustus   Oostenrijk

Rijvaardigheid / circuitdag   (NPC)    ntb. 

Oldtimer Grand Prix   11 t/m 13 augustus  Nürburgring (D)

Historic Grand Prix   september   Circuit Zandvoort

911stedentocht   ntb.    Friesland

Evenementenkalender 2017
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PORSCHE 935/78
MOBY DICK

verschillende wedstrijden wordt ingezet. In 1975 last 

het fabrieksteam een pauze in om in alle rust aan 

de nieuwe auto’s te werken. De Groep 5-auto’s zijn 

eigenlijk niets anders dan prototypes die het silhouet 

moeten volgen van auto’s die in aanmerking komen 

voor deelname aan races volgens Groep 1 tot 4 (iets 

meer in de buurt van standaard producten). En die 

Groep 4-auto’s moeten op hun beurt afgeleid zijn van 

serie-auto’s waarvan er tenminste 400 gebouwd zijn. 

Zodoende wordt parallel aan de Groep 5-activiteiten 

ook een Groep 4-auto ontwikkeld, de op de Porsche 

911 Turbo (ook bekend als 930) gebaseerde 934. De 

934 wordt gebouwd met privéteams als klanten in 

gedachten. En om het voor die teams makkelijk te 

houden ontwikkeld Porsche die Groep 4-934’s zo dat 

ze met een aantal relatief simpele ingrepen tot een 

Groep 5-auto om te bouwen zijn. In de praktijk komt 

het daar alleen in het eerste jaar van, daarna zal het 

verschil met de volbloed Groep 5-wagens al snel te 

groot worden. Tussen december 1975 en mei 1976 

bouwt de sportafdeling 31 exemplaren van de 934, 

zes meer dan de noodzakelijke 25 voor deelname in 

Groep 4. En de 400e 911 Turbo is al op 13 november 

1975 van de band gerold.

Waar de op de 930 gebaseerde Groep 4-auto door 

het leven gaat als 934 krijgt de Groep 5-wagen 

typenummer 935. O, en dan is er voor Groep 6 nog 

de 936, maar dat is een open prototype en heeft niets 

met de 911 van doen. Aanvankelijk ziet het eerste 

prototype van de 935 er nog uit als een 911 met fors 

uitgebouwde wielkasten en een flinke achterspoiler. 

En ontdaan van alle isolatiemateriaal is de carrosserie 

nog die van de 930, waarbij opgemerkt dat al het 

niet dragende plaatwerk vervangen is door kunststof 

varianten. Onder de motorkap met z’n achterspoiler 

van walvisstaart-formaat gaat een 2,8 liter zescilinder 

schuil die dankzij een beul van een turbo goed is voor 

590 pk.

Veel aandacht gaat uit naar het ontwikkelen van de 

aandrijflijn en het onderstel. Naast een technische 

klus is dat ook een klein juridisch steekspel: 

We nemen een schitterende kijk onder de huid van de Porsche 935 

uit 1978, de auto die vanwege z’n voorkomen bij velen beter bekend 

is als Moby Dick. Of het de meest extreme 911-afgeleide is die 

Porsche ooit gebouwd heeft? Daar kunnen we nog een boom over 

opzetten, de GT1’s van vlak voor de eeuwwisseling gooien ook hoge 

ogen, maar deze 935 komt in elk geval een heel eind.

In 1966 worden voor het eerst toerwagenraces georganiseerd 

volgens FISA (voorloper van de FIA) Groep 5-reglementen. Die 

reglementen laten de nodige modificaties toe, maar in grote 

lijnen gaat het om op serieproductie gebaseerde modellen. Het 

levert startvelden op vol auto’s als de BMW 2002, Ford Escort, 

Alfa Romeo 1600 GTA en Mini Cooper. O, en niet te vergeten de 

Porsche 911. In 1970 worden de Groep-5-regels een flink stuk vrijer 

waardoor ook serieuze sportscars mee kunnen doen, als er maar 

minimaal 25 exemplaren van zijn gebouwd en de cilinderinhoud 

de vijf liter niet te boven gaat. Zodoende zien we auto’s als de 

Porsche 917, de Ferrari 512M, de Ford GT40 en de Lola T70 aan 

de start verschijnen. Vanaf 1972 mogen er ook sportprototypes 

meedoen, een minimum productieaantal is er niet meer. Wel wordt 

de cilinderinhoud teruggedrongen tot drie liter (om de dominantie 

van de Porsches 917 te breken). Voor 1976 (aanvankelijk 1975 maar 

de oliecrisis zorgde voor wat vertraging) worden nieuwe Groep 

5-regels aangekondigd, het gaat nu om ‘Special Production Cars’. 

Stel je daar overigens absoluut geen standaard auto’s bij voor, 

totaal niet. Het zal uiteindelijk leiden tot monsters als de BMW 320i 

Turbo en de Zakspeed Ford Capri Turbo. Bij Porsche zien ze genoeg 

mogelijkheden in de reglementen en de in 1975 te introduceren 911 

Turbo kan natuurlijk ook wel wat promotie gebruiken. Zodoende 

wordt er achter de schermen hard gewerkt om er in 1976 bij 

te zijn. Om ervaring op te doen bouwt Porsches raceafdeling  

eind 1973 een 911 Carrera RSR turbo-prototype die in 1974 in 

Porsche slaagde er dit jaar opnieuw in om bij de 24 uur van Le 
Mans als eerste over de finish te komen. Ook in 1978 werd een gooi 
naar de overwinning gedaan. Het strijdwapen was dat jaar de 935/78, 
beter bekend als Moby Dick. Hoewel afgeleid van de 911 is-ie nog 
amper als zodanig te herkennen.

ONDER DE MOTORKAP MET Z’N 

ACHTERSPOILER VAN WALVISSTAART-

FORMAAT GAAT EEN 2,8 LITER ZESCILINDER 

SCHUIL DIE DANKZIJ EEN BEUL VAN EEN 

TURBO GOED IS VOOR 590 PK.

MOBY DICK - PORSCHE 935/78
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projectleider Herbert Singer is continue bezig de grenzen 

van de reglementen op te zoeken of de regels in elk geval 

in eigen voordeel te buigen. Dat is uiteraard ook het geval 

voor het koetswerk. Zo vindt Singer een gaatje in de regels 

waardoor het mogelijk is om de voorspatborden af te 

vlakken, en ze het zelfde verloop te geven als de rest van 

de neus. De spatborden mogen namelijk verbreed worden 

om de wielen binnen boord te houden zolang de structuur 

van de carrosserie maar niet aangetast wordt. Nu hebben 

de voorspatborden bij de 911 geen dragende functie dus 

wanneer die veranderd worden wordt de structuur van de 

body niet aangetast. Op de eerste persfoto’s heeft de 935 

overigens nog de normale rechtopstaande 911-koplampen. 

Dat is echter alleen om de concurrentie op het verkeerde 

been te zetten. Pas bij de eerste wedstrijd wordt de platte 

neus voor het eerst zichtbaar in het openbaar. Omdat 

de vorm van de voorspoiler wel vrij is, worden daar de 

koplampen in ondergebracht. Probleem opgelost. Het 

levert een behoorlijk aerodynamische winst op, maar ook 

het nodige commentaar en gezeur. Zodoende worden de 

tweede en derde wedstrijd verreden met het conventionele 

front. Maar uiteindelijk wordt de platte neus definitief 

goedgekeurd. Op speciale bestelling bouwt Porsche de 

straat-930 vanaf 1981 overigens ook met de ‘flachbau’-neus, 

in totaal worden af-fabriek 948 exemplaren omgebouwd.

Gedurende het seizoen wordt de 935 steeds verder 

door ontwikkeld, niet allen technisch, ook de vleugels 

en spatborden krijgen steeds extremere vormen. Voor 

1977 worden de reglementen aangepast en krijgen de 

constructeurs meer vrijheid wat bij Porsche resulteert in 

de 935/77 die nu dankzij twee turbo’s goed is voor 630 

pk. En ook gedurende dit seizoen ondergaan de 935/77’s 

weer de nodige modificaties. Daarnaast wordt er voor 

deelname in het Duitse kampioenschap tot tweeliter nog 

één lichtgewichtversie met een 370 pk leverende 1,4 liter 

turbomotor gebouwd, de 935 ‘Baby’. Verder worden er 

dertien 935’s gebouwd voor klantenteams zoals dat van 

de gebroeders Kremer. Die klantenauto’s zijn overigens 

voorzien van een 590 pk-motor, verschil moet er zijn.

In de aanloop naar 1978 worden de reglementen wederom 

bijgesteld, nog meer vrijheid. Voor de klantenteams zijn de 

belangrijkste verbeteringen die Porsche te bieden heeft een 

motor met twee turbo’s en een driedelige achtervleugel. 

Vijftien nieuwe auto’s met deze aanpassingen vinden hun 

weg naar de privéteams. Daarnaast levert de fabriek ook 

ombouwsets om bestaande auto’s naar 1978-specificaties 

om te bouwen. Zelfs 934’s gaan zo onder het mes voor een 

metamorfose tot 935/78-klantenauto.

Het is echter kinderspel vergeleken met waar het 

fabrieksteam aan werkt. Voor eigen gebruik wordt bij 

Porsche namelijk de meest extreme 911 ooit ontwikkeld, 

MOBY DICK - PORSCHE 935 /78MOBY DICK - PORSCHE 935/78

en alles met de nieuwe reglementen 

op schoot. Het resultaat is de auto 

die je hier ziet op de opengewerkte 

tekening. Bij Porsche vrezen ze al eind 

1976 dat BMW in 1978 met een Groep 

5 versie van de nog te introduceren 

BMW M1 op de proppen komt. Op 

basis van tot dan toe bekende gegevens 

(waaronder ook die van de door Paul 

Bracq getekende ‘Turbo’, de conceptcar 

uit 1972) wordt die hele auto 

doorgerekend, inclusief topsnelheid en 

theoretische rondetijden op Le Mans 

en de Nürburgring. Op basis van deze 

cijfers gaan ze bij Porsche driftig aan de 

slag, met als resultaat dus die extreme 

auto voor 1978.

Het volstaat voor 1978 om van een 

bestaande 911-koets slechts het 

dak, de dorpels, de raamlijsten 

en het schutbord over te nemen. 

Voor de rest is het één groot space 

frame c.q. rolkooi met kunststof 

panelen. Overigens wordt vanaf het 

laatste deel van het dak - over en de 

achterruitsponning heen - een vlakker 

aflopend dak gemonteerd, alles voor 

een betere stroomlijn. En dat geldt 

ook aan de voorkant waar de neus 

van de auto een stuk langer is dan 

bij een gewone 911. Alles bij elkaar 

is de 935/78 maar liefst 4,89 meter 

lang, een stuk meer dan een 930. 

In 1976 en 1977 ligt de vorm van de 

achtervleugel regelmatig onder vuur. 

Hij zou te veel afwijken van die op de 

standaard 930 en (vanaf de voorkant 

gezien) te ver buiten de carrosserie 

uitsteken. Door Moby Dick nu niet te 

homologeren als een afgeleide van de 

930 maar van een simpele 911 SC weet 

Porsche dit te omzeilen. De gewone 

SC heeft standaard namelijk geen 

achtervleugel en wanneer de basisauto 

geen achtervleugel heeft ben je als 

constructeur volgens het reglement 

vrij om er naar eigen inzicht één toe te 

voegen. Probleem opgelost. Overigens 

mag er volgens de regels evengoed 

gewoon een turbo gebruikt worden, dat 

dan weer wel.

Hoewel Moby Dick is ontwikkeld 

met de nieuwe regelementen op 

schoot worden Singer en z’n mensen 

in de aanloop naar de seizoenstart 

door FIA-officials (onder andere de 

vermaarde Belgische oud-coureur 

en autojournalist Paul Frère) op een 

aantal punten teruggefloten. Hierdoor 

komt bijvoorbeeld de in de windtunnel 

uitgedacht uitbouw die van voor naar 

achter over de portieren doorloopt 

en de voorschermen met de achter 

schermen verbindt te vervallen (maar 

aanvankelijk door een maas in de wet 

toegestaan lijkt). Zodoende is nog net 

de originele vorm van de deurschalen 

weer zichtbaar. Door z’n vorm krijgt de 

auto al snel de koosnaam Moby Dick.

Net als de klantenauto’s heeft de 

fabrieks 935/78 twee grote KKK-

turbo’s, je ziet ze op de tekening 

helemaal achteraan duidelijk in 

beeld. Ze zuigen hun lucht aan via 

een dikke buis die begint bij de als 

een NACA-duct werkende uitbouw 

achter de achterste zijruiten. Om de 

thermische belasting het hoofd te 

kunnen worden de cilinderkoppen 

(voorzien van vier kleppen per cilinder) 

watergekoeld. Op elke cilinderbank 

OP DE EERSTE PERSFOTO’S HEEFT DE 

935 OVERIGENS NOG DE NORMALE 

RECHTOPSTAANDE 911-KOPLAMPEN. 

DAT IS ECHTER ALLEEN OM DE 

CONCURRENTIE OP HET VERKEERDE 

BEEN TE ZETTEN.

HET VOLSTAAT VOOR 1978 

OM VAN EEN BESTAANDE 

911-KOETS SLECHTS HET 

DAK, DE DORPELS, DE 

RAAMLIJSTEN EN HET 

SCHUTBORD OVER TE 

NEMEN. 
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drijft de uitlaatnokkenas een waterpomp aan. Dankzij 

de waterkoeling kan de motor nu toe met een minder 

grote koelventilator. Om de motor beter en vooral 

ook gelijkmatiger te kunnen koelen wordt in de eerste 

jaren de koelventilator horizontaal midden boven 

de motor gebouwd, bovenop de intercoolers. Bij de 

1977-motor wordt er 1.700 liter koellucht per minuut 

door ventilator geblazen Bij Moby Dick wordt weer 

net als bij de straat-911’s een verticale ventilator 

gebruikt omdat de motor nu iets minder afhankelijk 

is van langs geblazen lucht. Deze is goed voor 

slechts 500 liter lucht per minuut, blijkbaar is dat 

nu genoeg. Vanaf 1982 zullen we de watergekoelde 

cilinderkoppen trouwen ook terug zien op de 952. 

De twee intercoolers zitten bovenop de motor, je 

ziet ze elk als een zwart kastje onder de achterruit 

zitten. De intercoolers worden op hun beurt gekoeld 

met water dat vervolgens gekoeld wordt in de 

radiator die je helemaal vooraan in de neus van de 

auto ziet zitten. Meteen achter de waterkoeler is de 

oliekoeler zichtbaar. Om lekkage te voorkomen zijn 

de cilinderkoppen aan het blok gelast. Dankzij een tot 

3,2 liter gegroeide cilinderinhoud en een iets hogere 

compressieverhouding stijgt het vermogen voorbij 

de 800 pk, volgens ingenieur en (test)coureur Jürgen 

Barth zelfs tegen de 900 pk.

Op verzoek van de fabrikanten van auto’s met de 

motor voorin wordt in het reglement voor 1978 

opgenomen dat de wagenbodem verhoogd mag worden tot aan 

de bovenkant van de dorpels. Dit om ruimte te bieden aan een 

aangepast uitlaatsysteem en eventuele turbo’s. Porsche grijpt 

de reglementswijziging aan om Moby Dick als het ware over z’n 

bodemplaat lager te kunnen laten zakken. Deze actie is volgens 

de FIA-mensen niet in de geest van de regelwijziging, maar ze 

kunnen er niets tegenin brengen. Resultaat is dat de auto een stuk 

lager wordt. Het betekent ook dat motor dichter bij het asfalt komt 

te liggen, net als de versnellingsbak. Om te voorkomen dat de 

aandrijfassen hierdoor onder een te grote hoek met de wielnaven 

komen te staan wordt de versnellingsbak op z’n kop gemonteerd 

waardoor de uitgaande flensen iets hoger komen te zitten en het 

probleem met de assen de kop in wordt gedrukt. Overigens heeft de 

auto geen differentieel maar een vaste verbinding tussen de linker 

en de rechter aandrijfas, een honderd procent sper.

Op de tekening zie je duidelijk de geventileerde remschijven 

en de aluminium remklauwen zitten. De draagarmen grijpen 

ongeveer op de zelfde plaats aan de carrosserie als een standaard 

911. Groot verschil is echter dat de 935 geen torsieveren heeft 

maar schroefveren. Aan de voorkant levert dat een McPherson-

constructie op. Opmerkelijk is dat de coureur aan de rechterkant 

zit. Omdat de meeste circuits in de richting van de wijzers van de  

klok gereden wordt zijn er dus meer rechter- dan linkerbochten. De 

zitpositie aan de rechterkant biedt beter zicht op de rechterbochten 

zodat je nog meer op de limiet over de kerbstones kunt. Daarnaast 

heeft het zitten aan de rechter kant in de rechterbochten tot gevolg 

dat het zwaarte punt dichter bij de binnenkant van de bocht ligt, 

wat een gunstige invloed op de rijdynamiek heeft.

Z’n eerste race, in mei 1978 op Silverstone, weten Jacky Ickx en 

Jochen Mass Moby Dick als eerste over de finish te sturen. Een 

maand later in Le Mans hoeft Moby Dick geen BMW van het 

podium te weren, gewoon omdat die ‘Angstgegner’ er niet is. De 

lage 935 haalt zelf het podium trouwens ook niet. Die enige keer dat 

de 935/78 meedoet aan de 24 uur van Le Mans, gaat de winst naar 

Renault met Didier Pironi en Jean Pierre Jaussaud in een Alpine 

A442B. De rest van het podium is wel voor Porsche, maar dan met 

twee 936’s (de open auto). Moby Dick finisht als achtste, na nog een 

Renault Alpine en een drietal 935’s in 1977-spec van klantenteams. 

Een vermeende olielekkage houdt de auto lange tijd in de pits. 

In september valt de auto uit doordat een opspattende steen de 

aandrijving van de brandstofpomp beschadigd en twee weken 

later gooit Jacky Ickx de handdoek in de ring met remproblemen. 

Hiermee komt een einde aan de korte carrière van wellicht de 

meest extreme 911 ooit. Hoewel er in 1978 eigenlijk maar één Moby 

Dick gebouwd is, met chassisnummer 935.78 006, is er toch een 

tweede exemplaar. Voor 1979 is namelijk alvast een body gebouwd, 

met chassisnummer 935.78 007. Porsche trekt zich 

echter na het raceseizoen van 1978 terug en 935.78 

007 blijft onafgebouwd achter. Uiteindelijk wordt de 

body in 1988 verkocht aan een Amerikaanse Porsche-

verzamelaar die er jaren lang niets mee doet en er 

ook niet veel mee kan doen. Porsche wil namelijk 

geen motor met watergekoelde cilinderkoppen 

leveren. Pas in 2007 lukt het een Duitse restaurateur 

om de benodigde onderdelen los te krijgen. Overigens 

komt er in 1978 nog een andere fabrieks-935 in actie, 

de auto met chassisnummer 935 770 003 uit 1977. 

Die auto is aanvankelijk bedoeld voor testwerk en 

rijdt slechts één wedstrijd, in 1977 op de Norisring. 

Daarna lijkt-ie z’n dagen te moeten slijten als 

circuittaxi op de testbaan in Weissach, rondjes rijden 

met VIP-gasten. In augustus 1978 komt daar echter 

verandering in. De auto krijgt een schuin oplopend 

‘tentje’ achterop dat wielrenner Jean-Claude Rude 

uit de windmoet houden tijdens diens poging het 

snelheidsrecord op de fiets te verbreken. Op de 

testbaan bij Volkswagen in Wolfsburg zit Henri 

Pescarolo achter het stuur van de Porsche en Rude op 

z’n fiets, toevalligerwijs een Bianchi-fiets. Inderdaad 

ja, die van Autobianchi (zie ook de Doorzaag van 

vorige week). Doel is om een snelheid te bereiken van 

240 km per uur. Bij 200 km/h krijgt de wielrenner 

echter een klapband. Rude valt hierdoor weg uit 

de beschutting van de tent achterop de Porsche 

en komt in de volle rijwind terecht. Wonder boven 

wonder komt Rude er zonder noemenswaardige 

kleerscheuren vanaf. Hij weet niet van opgeven en 

een nieuwe poging staat al gepland. Zo ver zal het 

echter niet komen. Getriggerd door het incident op 

de Volkswagen-baan wil Rude verder onderzoek doen 

naar de effecten van plotselinge luchtdrukgolven. 

Hiertoe rijdt hij in Frankrijk met z’n fiets langs de 

spoorbaan om te ervaren wat voor luchtverplaatsing 

een aanstormende trein veroorzaakt. Maar helaas, 

hij wordt onder de trein gezogen en zal het niet na 

kunnen vertellen.

Dit artikel verscheen eerder als www.autoweek.nl/nieuws/

doorzaag-zaterdag-porsche-935-moby-dick.

Gepubliceerd met toestemming van Autoweek en de 

auteur Cornelis Kit.

MOBY DICK - PORSCHE 935/78MOBY DICK - PORSCHE 935/78

OVERIGENS HEEFT DE AUTO GEEN 

DIFFERENTIEEL MAAR EEN VASTE VERBINDING 

TUSSEN DE LINKER EN DE RECHTER 

AANDRIJFAS, EEN HONDERD PROCENT SPER.

HOEWEL ER IN 1978 EIGENLIJK MAAR 

ÉÉN MOBY DICK GEBOUWD IS, MET 

CHASSISNUMMER 935.78 006, IS ER TOCH EEN 

TWEEDE EXEMPLAAR.
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Natuurlijk kent u de KNAC, al is het 

alleen maar omdat uw merkenclub één 

van de ruim zestig Vriendenclubs van de 

KNAC is. Maar wat ís die Koninklijke 

Nederlandsche Automobiel Club nou 

eigenlijk? Of te wel: wat heeft de KNAC 

ú te bieden?

MAATWERK VOOR 
DE LIEFHEBBER

Stap nú over op de KNAC!

Simpel gezegd is de KNAC een club voor 

liefhebbers, momenteel zo’n 11.500 in 

getal. Ze maakt zich sterk voor het behoud 

van zowel klassieke als nieuwere auto’s, 

zorgt desgewenst voor pechhulp via de 

Wegenwacht, biedt een scala aan op maat 

gesneden verzekeringen en organiseert 

meerdere malen per jaar evenementen. 

Dat doet de KNAC al sinds 1898. Daarmee 

is het de oudste autoclub van ons land.

Eén van de deelnemers aan de jaarlijkse 

KNAC Voorjaarsrit zei het laatst kort en 

bondig: “Als je een auto hebt kun je 

terecht bij de ANWB, maar als je een 

liefhebber bent ga je naar de KNAC”. Een 

mooier compliment kun je de KNAC niet 

geven, want bij alles wat deze club doet 

staat ‘passie’ voorop. En kennis van zaken 

natuurlijk. Hier enkele voorbeelden van het 

maatwerk dat de KNAC levert.

-Het uitgebreide verzekeringsportfolio 

gaat verder dan algemene autoverzeke-

ringen. De KNAC weet als geen ander dat 

zijn leden met veelal bijzondere auto’s 

rijden, vaak slechts een deel van het jaar. 

Dus is maatwerk gewenst. Bij de KNAC 

kunt u daarom uw verzekering(en) zelf 

samenstellen, zodat u met een gerust hart 

de weg op kunt. Maakt u gebruik van de 

oldtimerregeling? Geen probleem. Rijdt u 

maar zelden in uw auto? Daar houdt de 

KNAC rekening mee. Wilt u meerdere auto’s 

verzekeren? In dat geval gelden er aantrek-

kelijke premiekortingen. 

PECHHULP ÉXTRA
-Kiest u voor pechhulp via de KNAC 

(‘Breakdown service’), dan kunt u 

vertrouwen op onze afspraken met de 

Wegenwacht. Anders dan de pechhulp-

diensten die veel verzekeraars aanbieden 

(en die feitelijk niets méér doen dan een 

takelwagen sturen waarmee uw kapotte 

auto naar een dealer wordt gebracht), 

proberen wij u altijd meteen weer op 

weg te helpen. Maar de KNAC gaat verder. 

Want alléén bij de KNAC heeft u bij pech 

in Nederland keuze vrijheid van de garage, 

terwijl ook rally- en toerritten meeverze-

kerd zijn. Bovendien, wie een standaard 

ANWB Wegenwachtlidmaatschap heeft 

mag slechts voor twee auto’s (kentekens)

per jaar  hulp inroepen. Bij de KNAC echter, 

is het aantal auto’s dat onder de pechhulp 

valt onbeperkt. En zo zijn er nog tal van 

voorbeelden waaruit blijkt dat de KNAC 

steeds nét even een stapje verder gaat om 

u als autoliefhebber optimaal te kunnen 

bedienen.

Alléén bij de KNAC 
helpt de Wegenwacht u 
ook tijdens het rijden 

van rally’s en toerritten
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KNAC

Website: www.knac.nl

De KNAC is tevens actief op Facebook 

(/knacnl) en twitter (@knacnl)

Ledenservice: 070-3831612

Email: ledenservice@knac.nl

ALTIJD ACTIEF
-De KNAC staat tevens voor belangenbe-

hartiging. Zo was en is de KNAC uitermate 

actief waar het gaat om het tegengaan 

(of, als het niet anders kan: zo goed 

mogelijk reguleren) van milieuzones in 

steden. Dit om een wirwar aan maat-

regelen te voorkomen. Daarnaast is de 

KNAC ‘founding member’ van de FIA, die 

zich naast autosport ook bezighoudt met 

onder meer verkeersveiligheid, milieuzones 

en connected cars, inclusief een actieve 

afdeling die zich volledig richt op klassieke 

auto’s.

WORKSHOPS EN RITTEN
-Uw auto winterklaar maken, laten taxeren, 

uw kennis op het gebied van rally’s en 

toerritten vergroten, de lak optimaal laten 

conserveren? Wie daar meer over wil 

weten kan terecht bij één van de vele 

workshops die de KNAC jaarlijks organi-

seert. Bovendien biedt de KNAC u minstens 

twee keer per jaar leuke toerritten, voor 

zowel geoefende als minder ervaren 

equipes. Meestal doet de leeftijd van de 

auto niet ter zake. Passie voor auto’s is nou 

eenmaal niet aan leeftijd gebonden.

MAKKELIJK OVERSTAPPEN
De KNAC is als gespecialiseerde autoclub 

gelieerd aan de ANWB. Dat verschaft 

de KNAC vele extra mogelijkheden 

(Wegenwacht, korting in de ANWB-winkels 

en –webshop etc.) en maakt overstappen 

heel gemakkelijk. Desgewenst doet de 

KNAC dit voor u, waardoor u meteen 

gebruik kunt maken van het maatwerk 

dat de KNAC biedt. Mocht u de ANWB 

óók trouw willen blijven, dan kunt u uw 

lidmaatschap omzetten in een basislid-

maatschap zonder pechhulp van de ANWB, 

voor slechts 15 euro per jaar.
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actief waar het gaat om het tegengaan 

(of, als het niet anders kan: zo goed 
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steden. Dit om een wirwar aan maat-
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onder meer verkeersveiligheid, milieuzones 
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onder meer verkeersveiligheid, milieuzones 

1

LID WORDEN INCLUSIEF PECHHULP?
 102,-PER JAAR

Kies voor een club 
die net zoveel van uw 

auto(‘s) houdt als uzelf, 
kies de KNAC!

U ziet: de KNAC biedt u een prachtige 

mix van services die u als autoliefhebber 

zal aanspreken. Meldt u dus snel aan.  

U kunt al lid worden vanaf 42,75 euro.

Advertorial_Knack_opzet.indd   3 03-10-16   16:57



46 47

BELASTINGTELEFOON
Een belastingplichtige die een beperk-

te fiscale kennis heeft en schade lijdt 

door onjuist verstrekte informatie van 

de Belastingtelefoon kan een beroep 

doen op het vertrouwensbeginsel. Dit 

heeft de rechter onlangs aangegeven. 

Door rechters is al een aantal keren 

aangegeven dat belastingplichtigen niet 

mogen vertrouwen op door de Belas-

tingtelefoon verstrekte informatie. Deze 

keer heeft een rechter echter aangege-

ven dat ze dit wel mogen. In deze zaak 

had een eigenaar van twee oldtimers 

naheffingsaanslagen (tool) voor de 

motorrijtuigenbelasting (MRB) ontvan-

gen. Hij deed voor de rechter een beroep 

op het vertrouwensbeginsel omdat een 

medewerker van de Belastingtelefoon 

hem had aangegeven dat hij voor de 

overgangsregeling MRB in aanmerking 

kwam als hij een automatische incasso 

zou afgeven. Later kwam hij erachter 

dat hij helemaal niet automatisch kon 

betalen. De inspecteur gaf aan dat de 

medewerker deze onjuiste informatie 

niet kon hebben gegeven. De man had 

echter wel een formulier voor automati-

sche incasso toegestuurd gekregen. De 

rechter gaf aan dat uit onderzoeken naar 

de door de Belastingtelefoon verstrekte 

informatie was gebleken dat vaak on-

juiste informatie werd verstrekt, dat kon 

in dit geval dus ook zo zijn. Verder was 

niet aan de man toe te rekenen dat hij 

niet wist dat de informatie fout was, hij 

had namelijk een beperkte kennis van 

fiscale zaken. Ook had hij schade gele-

den doordat hij het normale tarief voor 

de MRB moest betalen in plaats van het 

gunstige tarief voor oldtimers. De rech-

ter honoreerde daarom het beroep op 

het vertrouwensbeginsel en vernietigde 

de naheffingsaanslagen.

ACTIEPRIJS BOEK 
‘ERFGOED DAT BE-
WEEGT!’ VERLENGD
De stichting Mobiele Collectie Ne-

derland heeft samen met het Mobiel 

Erfgoed Centrum vorig jaar een derde 

druk uitgebracht van het boek ‘Erfgoed 

dat beweegt!’*. In samenwerking met de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

(RCE) is een vernieuwd Waardestel-

lend kader voor het mobiel erfgoed tot 

stand gebracht, een methode speciaal 

ontwikkeld om de culturele waarde van 

historische vervoermiddelen te kunnen 

bepalen. De derde druk van Erfgoed dat 

Beweegt! Handboek culturele waarde-

ring mobiel erfgoed laat zien hoe dat in 

zijn werk gaat. En maakt het eigenaren 

mogelijk zélf een culturele waardering 

van hun mobiel erfgoed uit te voeren en 

dit op te laten nemen in het Nationaal 

Register Mobiel Erfgoed.

Ook helpt het boek bij het formuleren 

van restauratie- en beheerplannen om 

in aanmerking te komen voor rijkssub-

sidies. Kortom, een belangrijk handboek 

voor iedere mobielerfgoedeigenaar! 

Maar ‘Erfgoed dat beweegt’ is ook een 

schitterend boek voor mensen die geen 

historisch voertuig bezitten. De vele 

prachtige foto’s in dit boek nemen u 

mee op een tijdreis door de historie van 

de schepen, auto’s, vliegtuigen, treinen 

en bussen die ons land rijk is. De inter-

views in het boek beschrijven de passie 

van erfgoedeigenaren en liefhebbers die 

zich op alle mogelijke manieren inzetten 

voor het behoud van mobiel erfgoed.

De Mobiele Collectie Nederland verlengt 

de actieprijs van €14,95 (excl. verzend-

kosten à € 4,95) tot 1 januari 2017. Heeft 

uw museum, stichting of organisatie 

vrijwilligers in dienst? Op 7 december is 

het Nationale Vrijwilligersdag. Een uit-

gelezen moment om het boek als blijk 

van waardering te geven. Informeer bij 

een bestelling van vijf of meer boeken 

naar onze speciale inkoopprijs. Wilt u 

het boek bestellen of heeft u vragen? 

Stuur dan een e-mail naar 

info@mobielerfgoedcentrum.nl  

*Deze uitgave kon tot stand komen 

dankzij de medewerking van de Rijks-

dienst voor het Cultureel Erfgoed en 

de ondersteuning van het Mondriaan 

Fonds en het Nationaal Restauratie-

fonds.

MILIEUZONE 
ROTTERDAM
Stichting Rotterdamse Klassiekers 

onderschrijft conclusies gemeente 

Rotterdam niet dat Milieuzone bijdraagt 

aan schonere lucht en voert binnenkort 

weer actie. De stichting heeft vol verba-

zing het persbericht van de gemeente 

Rotterdam gelezen dat de milieuzone nu 

al heeft geleid tot 20% minder roetuit-

stoot.

De stichting Rotterdamse Klassiekers 

betwist de conclusies van de gemeente 

Rotterdam dat de milieuzone tot scho-

nere lucht heeft geleid. De gemeente 

Rotterdam baseert de cijfers op een 

wagenparkscan. Uit deze wagenpark-

scan blijkt louter en alleen dat er minder 

oude auto’s de milieuzone inrijden. 

Echter de gemeente Rotterdam maakt 

volgens de stichting een grote denkfout 

dat minder oude auto’s automatisch 

leiden tot schonere lucht. Dit is namelijk 

niet het geval.

De stichting Rotterdamse Klassiekers 

heeft onlangs de gemeente Rotterdam 

gevraagd om echte meetresultaten van 

eventuele luchtverbetering door de 

milieuzone te overleggen. De stichting 

is van mening dat alleen daadwerkelijke 

meetresultaten antwoord kunnen geven 

op de vraag of de milieuzone nu wel 
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of niet bijdraagt aan schonere lucht in 

Rotterdam. Een wagenparkscan (auto-

telling) kan nooit het bewijs leveren of 

de luchtkwaliteit verbeterd is of niet. Tot 

op heden heeft de gemeente Rotterdam 

altijd geweigerd om echte werkelijke 

meetresultaten te overleggen.

Onlangs heeft Arjan Eijk van TNO in een 

persoonlijk gesprek met de stichting en 

de gemeente Rotterdam aangegeven dat 

de berekening die gemaakt is door de 

stichting met betrekking tot de reductie 

van NO2 en PM10 mogelijk zouden 

kloppen. Uit deze cijfers kan gecon-

cludeerd worden dat de te verwachte 

luchtverbetering door de ingestelde 

milieuzone nihil te noemen is. (zie 

bijlage op http://milieuzonerotterdam.

nl/informatie/de-flop-vanrotterdam.

htm ) De website www.luchtmeetnet.

nl toont zelfs aan dat de luchtkwaliteit 

(NO2 en PM10) in 2016 aanzienlijk 

slechter is dan in 2015. De milieuzone 

in Rotterdam draagt dus niet bij aan ge-

zondere lucht in Rotterdam. Deze cijfers 

zijn onderschreven door de Algemene 

Bezwaarschriften Commissie (ABC) van 

de gemeente Rotterdam die deze zaak 

heeft behandeld. De uitspraken van de 

ABC heeft het college van B&W naast 

zich neergelegd. Stichting Rotterdamse 

Klassiekers is in het gelijk gesteld door 

de commissie.

De stichting Rotterdamse Klassiekers 

is voor het verbeteren van de luchtkwa-

liteit in Rotterdam maar de stichting 

is tegen symbolische maatregelen die 

niet bijdragen aan verbetering van de 

luchtkwaliteit. Aangezien de gemeente 

Rotterdam niet antwoordt op vragen 

van burgers maar wel via wethouder 

Langenberg onwaarheden in de pers 

verspreid zullen wij wederom acties 

gaan voeren. De eerste geplande actie is 

12 maart 2017. De stichting beraadt zich 

op meer acties aangekondigd en onaan-

gekondigd. Voor vragen over dit bericht 

of over de standpunten van de Stichting 

Rotterdamse Klassiekers kunt u terecht 

bij Niels van Ham (06 22 24 69 94) of 

Sander Jongerius (06 48 71 61 27).

MILIEUZONE 
UTRECHT
Een man uit Grootschermer heeft 

terecht een boete gekregen voor het 

inrijden van de Utrechtse milieuzone 

in 2015. Dat heeft de kantonrechter 

bepaald. De man had zijn oude diesel-

auto uitgeleend aan Telegraaf-columnist 

Rob Hoogland, die zo de geldigheid van 

de milieuzone aan de kaak wilde stellen. 

De kantonrechter stelt echter vast dat 

hij niet bevoegd is om inhoudelijk te 

oordelen over de geldigheid van de 

milieuzone.

De veroordeelde man heeft ter zitting 

aangegeven dat de gemeente Utrecht 

niet bevoegd was om een milieuzone 

in te stellen. Ook betoogde hij dat deze 

strijdig was met internationale regelge-

ving. De bestuursrechter oordeelt over 

besluiten van de overheid. Het instellen 

van een milieuzone is een besluit van 

het Utrechtse college van burgemeester 

en wethouders. De bestuursrechter van 

deze rechtbank heeft, nadat er beroep 

was ingesteld, in januari van dit jaar ge-
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oordeeld dat de milieuzone mag blijven. 

Het hoger beroep in deze zaak loopt nog 

bij de Raad van State.

Bij het beoordelen van deze zaak moet 

de kantonrechter uitgaan van de gel-

digheid van het besluit om de milieu-

zone in te stellen. De kantonrechter 

kan alleen oordelen of de boete wel of 

niet terecht is opgelegd. Dat was in dit 

geval terecht, omdat de bestuurder niet 

bestreden heeft dat hij de milieuzone is 

ingereden. Het feit dat de kantonrechter 

het argument van “niet bevoegd” zijn 

gebruikt zegt veel. Het zegt vooral dat 

Vrouwe Justitia een heel gemakkelijke 

weg heeft gekozen bij de besluitvor-

ming, zonder daarbij wél beoordelings-

bevoegde instanties te raadplegen.

In juli draaide de kantonrechter in een 

andere kwestie nog een boete terug, 

in verband met de constatering dat de 

bebording voor de milieuzone vooral 

onduidelijkheid opriep. Dit argument 

gold blijkbaar niet voor de vastgestelde 

overtreding, die Rob Hoogland beging. 

Hoogland heeft inmiddels via de sociale 

media gereageerd. Hij geeft aan dat “de 

rechter duikt” en voegt er aan toe in 

hoger beroep te gaan.

De FEHAC (Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs) stelt zich vanaf haar oprichting (1976) ten doel de belangen te 

behartigen van de eigenaren en houders van historische voertuigen. Het gaat als regel om voertuigen van 25 jaar en ouder. De FEHAC telt 

ruim 200 leden, Nederlandse verenigingen en stichtingen die samen circa 70.000 personen vertegenwoordigen. Al deze mensen spannen 

er zich er voor in om de historische voertuigen die zij bezitten zijn in stand te houden, met inzet van kennis, kunde en tijd, en volledig 

uit eigen middelen. Zo zorgen zij er voor, ondersteund door een hele bedrijfstak, dat er in Nederland een rijke en gevarieerde collectie 

historische voertuigen behouden blijft; niet alleen personenauto’s, maar ook bromfietsen, motorfietsen, autobussen, bedrijfsvoertuigen, 

legervoertuigen, aanhangwagens en tractoren. In haar ruim 35-jarige bestaan is de FEHAC uitgegroeid tot dé gesprekspartner van de 

overheid op het gebied van regelgeving voor klassiekers. De FEHAC is aangesloten bij de FIVA (Féderation Internationale des Véhicules 

Anciens) en vertegenwoordigt de sector wegvoertuigen in de stichting Mobiele Collectie Nederland.
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trAining en
opleiding 

 Middelbare Veiligheidskunde

 Hogere Veiligheidskunde

 CE-markering en VCA Opleiding

 Interne auditting

 Voedselveiligheid

 Arbo en milieu coördinator

 Energielabels EPA

s

mAnAgement-
ondersteuning

 Tevredenheidsonderzoek

 Ongevallenonderzoek

 Vergunningenbeheer

 Beleidsontwikkeling

 Cultuur en gedrag

 Procesoptimalisatie

 Risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

,

certificerings-
begeleiding 

 Kwaliteit, veiligheid, arbo en milieu

 ISO/VCA/BRL/CE/HACCP etc.

 Voedselveiligheid

 Procesborging

 Energie Prestatie Advies (EPA)

 MVO en prestatieladder

 CO2 footprint 

 Medische productveiligheid

.

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



GA SNEL NAAR WWW.WWW.GIO.EU/PORSCHE911912 EN BEKIJK ONZE 
KLASSIEKERVERZEKERING OF BEL 036 - 548 70 70!

     De BESTE dekking 
           voor uw klassieker! 

Net als andere klassiekerliefhebbers wilt u ook 
verzekerd zijn van een perfecte dekking voor uw 
klassieke auto. Daarom biedt GIO klassieker- 
verzekering dé autoverzekering voor oldtimers 
en youngtimers waarbij u zelf de dekking bepaalt.  
Onze  voorwaarden zijn afgestemd op klassieke  
automobielen en sluiten daarom perfect aan op uw 
wensen. 

Waarom een GIO Klassiekerverzekering?
    Scherpe premie met uitstekende dekking
    Keuze van eigen schade hersteller
    Polis op maat via internet en telefoon 
    Bij aantoonbare meerwaarde, 10% overdekking
    Ook mogelijk voor Engels kenteken
   Ruimere dekking dan FEHAC-normen

Daarnaast streven wij bij GIO naar optimale              
service en zijn we altijd bereikbaar, óók in het         
weekend. Vragen of opmerkingen? Neem gerust 
contact met ons op, wij helpen u graag en zoeken 
daarbij naar de beste oplossing.

U bent exclusief met uw klassieker maar wij zijn 
exclusief met onze scherpe premie en uitstekende 
dekking! 

Vanaf

PER JAAR*

€38,50

* exclusief assurantiebelasting

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur  
en van 13.00 tot 17.00 uur. Zaterdag op afspraak.

BF Torino® heeft de zeer fraai ogende LeMans en Rally ST design 
stoelenlijn ontwikkeld. Ontwerpen die uitermate geschikt zijn voor 
inbouw in klassieke en semi-klassieke Porsche sportwagens. 

BF Torino® biedt acht basistypen comfortabele en fraai ogende hand 
gemaakte autosportstoelen van zeer hoge kwaliteit. Geschikt voor 
inbouw in de auto’s van de gangbare Europeese automerken. 

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

Bezoek onze nieuwe site voor uitgebreide informatie!

Klassieker autosportstoelen

Rademakerstraat 11
7881JX Emmer-Compascuum
Nederland
(T) 0031 (0)591 35 22 12
(F) 0031 (0)591 35 25 30

martin@martinwillems.nl
www.martinwillems.nl

www.bf-torino.nl 

Rally ST

  Nieuw design
‘60-’70 styling. 

Speciaal voor 
de klassieke 
Porsche

  Nieuw design
‘60-’70 styling. 

Speciaal voor 
de klassieke de klassieke de klas
Porsche

LeMans

Speciaal Porsche!  •  handleiding inbouw online  •  DEKRA-keur  

Rallystoel met 
goede zijsteun. 
Voor 4, 5 en 6 

punts gordel
systeem

Rally ST

Rallystoel met 
goede zijsteun. 
Voor 4, 5 en 6 

punts gordel
systeem
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AutoNet carbooks 
Hofdreef 42A | 4881 DR Zundert

 info@autonetcarbooks.com | 0620037221
Open: vrijdag van 10:00 tot 16:00 uur 

zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur

Keep it original.

De klassieke 911 & 912. 
Wie kan er nu beter zorgen voor uw klassieke 911 of 912 dan de Porsche offi ciële dealer? Als 

geen ander hebben wij de kennis in huis om uw Porsche perfect te onderhouden. Door gebruik 

van originele onderdelen en een uitstekend advies bent u altijd zeker van kwaliteit. Want wat 

origineel is, moet origineel blijven. Voor een persoonlijke prijsopgave kunt u contact opnemen 

met de Porsche dealer van uw keuze. Kijk voor meer informatie op www.porsche.nl/classic

Porsche Centrum Amsterdam Sijsjesbergweg 50, 1105 AL Amsterdam. Telefoon 020 4 911 911.
Porsche Centrum Eindhoven De Scheper 305, 5688 HP Oirschot. Telefoon 088 8 911 911.

Porsche Centrum Gelderland Ressenerbroek 2, 6666 MR Heteren. Telefoon 026 356 0 911. 
Porsche Centrum Groningen Bornholmstraat 25, 9723 AW Groningen. Telefoon 050 8 537 911. 

Porsche Centrum Leusden Zuiderinslag 8, 3833 BP Leusden. Telefoon 033 4 949 911.
Porsche Centrum Maastricht Afrikalaan 41, 6199 AH Maastricht-Airport. Telefoon 043 8 000 911.
Porsche Centrum Rotterdam Landaulettestraat 9, 3063 NR Rotterdam. Telefoon 088 911 9 911.

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

bij AutoNet 

carbooks 

voor € 52,95



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

The car nobody needs, 
but everybody wants.
Ferdinand Porsche
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