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H  et is nu alweer een paar weken 

geleden dat wij op vakantie 

waren in dit fascinerende land. We 

hebben in bijna 3 weken zo’n 4100 km 

gereden en veel gezien van Georgia, 

North/South Carolina en Florida. Niet 

alleen over de Interstate snelwegen, 

maar veel binnendoor over de 

‘Backroads’. En juist hier hoopte ik een 

droom waar te kunnen maken. 

Nu mijn 911 alweer een aantal jaar 

terug gerestaureerd is en er eigenlijk 

naast regulier onderhoud niet veel 

meer aan te doen is, zou een nieuw 

project zeker passen. Daar de USA een 

land was met een groot aanbod aan 

klassieke Porsche’s,  speurden mijn 

ogen tijdens de vakantie naar talloze 

schuren, carports en tuinen. Hopende 

hier de contouren van een 911/912 

te spotten.  Een paar MG’s, talloze 

Corvette’s in alle staten van verval, een 

keer een 944 gezien, maar verder geen 

succes. Ook op Craigslist, de lokale 

‘Marktplaats’, is het aanbod beperkt 

en zijn de vraagprijzen absurd. Dus 

die droom moet toch maar weer in 

de ijskast…Over het algemeen weinig 

modellen van ons geliefde merk gespot. 

Ook de nieuwe generatie ben ik niet 

veel tegen gekomen en als ik ze zag 

waren het Panamera’s, terwijl ik dacht 

dat de Cayenne daar het meest populair 

zou zijn. Ook heb ik me wederom 

verbaasd over het feit dat Amerikanen 

zich niet te druk schijnen te maken 

over het klimaat. Daar de Europese 

autofabrikanten hard bezig zijn met 

het down-sizen van motoren en ook 

Porsche nu op alle modellen 911 een 

turbo schroeft om met een kleinere 

motor uit te kunnen, wordt je in de 

Verenigde Staten nog altijd voorbij 

gereden door de geliefde pick-up’s en 

SUV’s van het formaat zeecontainer 

voorzien van grote V8’s en een uitlaat 

met de omtrek van een gemiddelde 

emmer.  Er zijn nu wel kleinere 

modellen op de markt zoals de Fiat 

500, maar het gros van het wagenpark 

bestaat  nog steeds uit benzine 

slurpende Amerikanen. Hoe anders 

kan een autocultuur zijn.

Even terug naar onze club. We hebben 

een aantal projecten kunnen afsluiten. 

Onder andere de EHBP pakketten. De 

pakketten zijn uitgedeeld aan de leden. 

De tasjes vielen in de smaak en een 

2e levering van 50 stuks staat klaar. 

Verder zijn we met het nieuwe logo aan 

de slag gegaan. We hebben een nieuwe 

clubvlag en een aantal ‘prototypes’ 

DE VERENIGDE STATEN…. HET LAND VAN DE ONBEGRENSDE 
MOGELIJKHEDEN. OOK ÉÉN VAN DE BELANGRIJKSTE MARKTEN 
VOOR HET MERK WAAR WIJ GROOT FAN VAN ZIJN, PORSCHE. IN HET 
VERLEDEN, MAAR OOK ZEKER IN HET HEDEN. 

VAN DE VOORZITTER
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van een grillebadge met het clublogo 

binnen. We zullen in de loop van dit 

jaar andere projecten afronden en 

u daarover informeren. Ook zijn er 

nieuwe ideeën die we nog moeten 

uitwerken. Kortom, we zitten niet stil.

Daar we al weer halverwege 2016 

zijn, hebben we alweer een aantal 

succesvolle evenementen achter de rug. 

Bij het schrijven van dit stuk zijn de 

leden die naar Schotland zijn geweest 

net terug. Porsche AG is deze trip 

opgevallen en hebben we het verzoek 

gekregen om hierover een mooi artikel 

te schrijven voor het ‘Porsche Club 

News’, het online magazine van de 

wereldwijde club community. Mooie 

exposure voor onze club lijkt me. 

Als bestuur zijn we alweer druk met de 

ideeën voor de kalender van volgend 

jaar. Één van de hoogtepunten wordt 

een trip naar Zwitserland en Italië. 

Van de organisatie van het Concorso 

Eleganza Villa D’este hebben we 

bericht gekregen dat de data voor 2017 

bekend zijn. Dit houdt in dat we nu 

alweer bezig gaan met deze geweldige 

trip en dat ondergetekende het web 

afspeurt  naar mooie accommodaties 

aan o.a. het Comomeer. We houden u 

op de hoogte. 

Geniet van de zomer. Ik hoop u snel 

weer te zien in de 2e helft van 2016!

Hessel Roukema

voorzitter
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WIJ ONTWERPEN 
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AL GERUIME TIJD VERVUL IK DE FUNCTIE VAN REDACTEUR 
VAN ONS CLUBMAGAZINE, EN NOG STEEDS MET VEEL 
PLEZIER. HET GEEFT VOLDOENING OM VAN DE KOPIJ EN 
FOTO’S VAN LEDEN – AANGEVULD MET WAT MATERIAAL VAN 
MIJZELF – SAMEN MET LAURENS EN JOOP TELKENS OPNIEUW 
EEN GOED GEVULDE UITGAVE TOT STAND TE BRENGEN. 

ok het opmaken en bijhouden van de clubwebsite – een 

taak die ik vorig jaar van Hessel “overnam” – is een 

buitengewoon leuke bezigheid. Vooral ook omdat onze site zo 

intensief wordt bezocht. Zo werden in de maand mei 10.650 

“page views” geregistreerd, dat zijn er dagelijks op een haar na 

350! Daarbij geeft het webmaster-/redacteurschap een geldige 

reden (excuus) om op verschillende “vakbladen” geabonneerd te 

zijn. Naast de ouwe trouwe Autovisie zijn dat onder andere de 

Christophorus, Classic Porsche Magazine en RS Magazine. Er is 

hier altijd wel wat actueels te lezen over ons geliefde merk en het 

is ook nog ‘ns een bron van inspiratie bij het samenstellen van ’t 

clubmagazine en de website.

In de laatste uitgave (02/2016) van RS Magazine las ik een leuk 

artikel over de voorgangers van de nagelnieuwe (maar inmiddels 

al volledig uitverkochte) 911R. Het artikel bleek geschreven te zijn 

door Piet Kraan, grondlegger van de befaamde Porsche garage 

onder dezelfde naam in Aalsmeer. Al lezende kwam de tekst me 

wel erg bekend voor. Na enig denk- en speurwerk kwam ik erachter 

dat het artikel eerder in ons eigen clubmagazine had gestaan en 

dat het naar aanleiding daarvan ook op onze eigen clubwebsite 

was geplaatst. Naast de tekst zijn ook de foto’s identiek, iets wat ik 

maar opvat als een compliment op het moment dat ‘n commercieel 

Porsche magazine artikelen van ons overneemt. De auteursrechten 

van het geheel berusten overigens bij Piet Kraan, ik ga er van uit dat 

de redactie van RS Magazine daar om toestemming heeft gevraagd.

Goed, dan ons eigen clubmagazine. Naast de vaste rubrieken is er 

een leuk stukje over de Paasrit van de hand van kersvers clublid 

Edwin van Dorst. Hij acteert ook nog eens met zijn auto in de 

rubriek Even voorstellen. Een aantal deelnemers aan de 8-daagse 

“Scotland Driving Experience” nam de moeite om hun ervaringen 

aan het papier toe te vertrouwen. Hiervan is een omvangrijk artikel 

samengesteld, verlevendigd met een selectie uit de stortvloed 

van prachtige foto’s die tijdens die rit zijn geschoten. Aan de 

enthousiaste verhalen af te lezen, is deze trip beslist voor herhaling 

vatbaar. Onze voorzitter Hessel Roukema schreef naast zijn vaste 

column ook iets over zijn belevenissen tijdens de President’s 

Meeting in Finland. Aan de foto’s te zien was het aantal klassieke 

Porsches daar enigszins ondervertegenwoordigd… 

Clublid Albert Vos schreef ‘n volgend deel van zijn serie over de 

G-modellen. Dit keer betreft het modeljaar 1975, het jaar waarin de 

legendarische 911 Turbo in productie werd genomen. 

Verder ontving ik via Albert ‘n serie foto’s van de 

prijsuitreiking van het Concours d’ Élégance van de 

Coppa Classic Days in België op 12 juni jl. Clublid 

Ruud Visser wist daar met zijn befaamde ivoorwitte 

911 uit 1965 de hand te leggen op de eerste prijs 

voor de best geconserveerde en meest originele 

naoorlogse sportwagen! Voorts zijn er verslagen en 

foto’s van de technische clubmeeting onder leiding 

van Peter Broerse en Albert Vos, de technische dag 

bij het Belgische Lakewell Classic Car Interiors en de 

zeer geslaagde Porsche Classic Day op 18 juni jl. in 

Leusden. Tijdens dit laatste evenement viel opnieuw 

een clublid in de prijzen, want Jan Blijenberg wist met 

zijn pastelblauwe 1971’er 911 2.2S de eerste prijs op 

het Concours d ‘élégance in de wacht te slepen!

Tot slot selecteerde uw redacteur een 2-tal artikelen 

afkomstig van Porsche Nederland, eentje over 

toegelaten banden voor klassieke Porsches en eentje 

over een wel heel speciale Porsche 911 2.5 ST.

Allemaal veel leesplezier en een mooie Porsche 

zomer toegewenst!

Marc Bezem

Redacteur – webmaster

O

VAN DE REDACTEUR/WEBMASTER
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en week later alweer onze buitenlandrit 

naar Wolfsburg alwaar we Autostadt gaan 

bezoeken en dan kort daarop het altijd fantastische 

bezoek aan Le Mans Classic. Dit jaar staan totaal 4 

meerdaagse buitenlandse ritten gepland, die allen al 

in een vroeg stadium ‘uitverkocht’ waren. We willen 

deze trend voortzetten en dus ook voor volgend staan 

er weer een aantal mooie buitenlandritten op de 

planning!

En ook dan weer inclusief de noodzakelijke 

maatregelen/beveiliging voor onze geparkeerde 

bolides. Over de overige evenementen die na de 

vakantie plaatsvinden, meer in de volgende uitgave.

Er is veel moois in het verschiet maar er heeft ook 

veel moois plaatsgevonden afgelopen periode. Onze 

1e clubrit van dit jaar, de Paasrit was voor de 33 

auto’s met 65 deelnemers, mede door de organisatie 

van Albert en Trees Verheijen, een uitstekend 

georganiseerd evenement. Daarna is er een weekend 

geweest waarin een technische keuring kon worden 

uitgevoerd op de locatie van Project Porsche van 

Peter Broerse. Daar zijn tevens de tasjes met het 

EHBP pakket uitgedeeld voor diegene die deze nog 

niet hadden meegenomen op onze Paasrit. 

De eerste Cars&Coffee die in de kalender gepland stond voor mei, 

is inmiddels verplaatst naar 16 juli. We zijn dan te gast bij Elfer 

Porsche Classics in Arnhem.  Voor augustus/september staat 

wederom een Cars&Coffee gepland. Mocht u daarvoor een mooie 

locatie weten…we horen het graag!

En inmiddels hebben we ook met 13 equipes Schotland verkend, 

waarover u veel meer zult lezen verderop in dit magazine. Zelf ben 

ik (Dennis) nog naar Spa Classic geweest met mijn zoon (die het 

overigens fantastisch vond) en de autobeurs Antwerpen Classic 

Salon. Eind mei heeft de jubileumcommissie zich gevormd en 

gaan we met 5 clubleden aan de gang om ons 25 jarig jubileum in 

2018 voor te bereiden. Erg fijn om weer te zien dat er voldoende 

clubleden zijn die zich voor onze club en medeclubgenoten willen 

inzetten. Voor nu alvast een hele mooie vakantie gewenst en veel 

mooie en probleemloze kilometers in onze o zo gewilde en door 

grootmeesters geschilderde, in boeken beschreven en in liederen 

bezongen Porsches…. 

Namens de EC,

Bernie Westhoff, Dennis Gronert

WIJ SCHRIJVEN DIT MET NOG EEN AANTAL MOOIE 
EVENEMENTEN VOOR DE BOEG. KOMEND WEEKEND DE 
TECHNISCHE DAG BIJ LAKEWELL, OVER TWEE WEKEN OP 18 
JUNI DE PORSCHE CLASSIC DAY, WAAR 5 CLUBLEDEN VAN ONS 
DEELNEMEN AAN HET CONCOURS D’ELEGANCE.

COLOFON

VOORZITTER   
Hessel Roukema 
036 - 537 17 43 
voorzitter@klassieke911912.nl 

PENNINGMEESTER  
Dennis Gronert
0180 - 62 33 44 
penningmeester@klassieke911912.nl

TECHNISCH ADVISEUR  
Albert Vos 
046 - 474 10 63 
tc@klassieke911912.nl

SECRETARIS / CORRESPONDENTIE  
Vincent van den Berg 
Postbus 213
2690 AE ‘s-Gravezande
06 – 247 339 72 
secretariaat@klassieke911912.nl 

REDACTIE / WEBMASTER 
Marc Bezem 
Hooglandseweg 20, 3864 PV Holkerveen 
033 - 257 24 00 
redactie@klassieke911912.nl
webmaster@klassieke911912.nl

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

ONTWERP  
SchaapOntwerpers 
030 - 276 91 67 
www.schaapontwerpers.nl

DRUK  
Joop Zalm 
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

E

VAN DE EVENEMENTENCOMMISSIE



ALTIJD LASTIG WANNEER 

JE ERGENS BINNEN KOMT 

EN NIEMAND KENT, WAT 

MOET JE ZEGGEN, WAAR 

GA JE ZITTEN. 

een goede lunch gekregen, toen we weer vertrokken 

was inmiddels de zon ook tevoorschijn gekomen. 

Een voordeel van het mindere weer in de ochtend 

was dat de wegen en met name de dijk rustig zijn, 

waardoor je lekker door kon rijden. Aan het eind van 

de middag kwamen we aan in  Empel bij Den Bosch. 

We waren daar mooi op tijd en hebben nog een tijdje 

met wat mensen staan praten op het parkeerterrein 

totdat een regenbui ons naar binnen joeg. We waren 

vrij vroeg dus we hebben een tijdje aan tafel gezeten 

met een paar drankjes, was geen straf. Het buffet 

was erg goed en we hebben prima gegeten. Al met 

al een geslaagde en goed georganiseerde dag, erg 

leuk om zoveel oude Porsches bij elkaar te zien en 

met anderen hierover ervaringen uit te wisselen. We 

hebben een mooie route gereden en ondanks dat de 

omgeving waar we reden voor mij dicht bij huis was 

heb ik toch wat weggetjes ontdekt waar ik niet eerder 

gereden had. Ik heb diverse mensen gesproken en 

iedereen was erg enthousiast. Wat mij betreft zeker 

voor herhaling vatbaar. En mijn bijrijder is denk ik 

ook wel overtuigd, die Porsche gaat er komen. Mocht 

iemand nog wat moois in de aanbieding hebben dan 

zal ik het doorgeven…

Groeten,

Edwin van Dorst
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GOODWOOD REVIVAL 2015

k heb me een aantal weken geleden 

ingeschreven voor de Paasrit en 

was eigenlijk best wel benieuwd hoe 

het zou gaan. Het weer zag er niet zo 

goed uit dus dat vond ik wel jammer. 

Ik had de auto 2 weken geleden 

weggebracht omdat er wat onderdelen 

gespoten moesten worden, en het was 

nog even spannend of ik hem op tijd 

terug zou hebben.

Een vriend van mij had ik gevraagd 

mee te gaan, hij is ook gek van 

Porsches en ik dacht als ik hem nou 

eens mee vraag, dat is misschien 

het laatste zetje wat hij nodig heeft 

om ook een Porsche te kopen. Toen 

we aankwamen stonden er op het 

pleintje in Kerkdriel al heel wat auto’s 

geparkeerd, een prachtig gezicht al die 

Porsches in vintage kleuren, een heel 

verschil met het moderne wagenpark 

met vooral zwart en grijstinten. 

Binnen in feest café de Kroon werden 

ER IS MIJ GEVRAAGD OM ALS NIEUW LID EEN STUKJE TE SCHRIJVEN 
OVER DE PAASRIT. ELDERS IN DIT CLUBMAGAZINE STEL IK MIJ AAN 
JULLIE VOOR IN DE RUBRIEK EVEN VOORSTELLEN.

we ontvangen met koffie en gebak. 

Altijd lastig wanneer je ergens binnen 

komt en niemand kent, wat moet je 

zeggen, waar ga je zitten. In dit geval 

ging het eigenlijk best wel makkelijk, 

en het gespreksonderwerp was ook 

zo gevonden… Na de ontvangst het 

favoriete onderdeel van de meeste 

denk ik, rijden! Een mooie route over 

smalle wegen en dijkjes. Ook erg leuk 

was de oversteek met de veerpont. 

Geeft een mooi gezicht al die oude 

Porsches bij elkaar op de boot. Het 

waaide best hard dus de veerpond ging 

aardig op en neer. Toen we de veerpont 

afreden gingen we op weg richting 

Macharen. In Macharen hebben we 

PAASRIT  
28 MAART 2016



SCOTLAND DRIVING 
EXPERIENCE 2016
Onvergetelijk! Ruim 2.600 kilometer achter de rug in 

krap een week. Ruig en geweldig landschap, zon regen 

en wind wisselen elk uur elkaar af. (Bijna) elke dag 

open gereden. Kleine drama’s waren er in de vorm van 

vertwijfelde clubleden die de autosleutel kwijt zijn en 

de reservesleutel in de auto hebben liggen… En als je 

op weg bent naar een whiskystokerij kun je beter niet 

achter een clublid aanrijden die naar een theesalon 

gaat. Verder wat ondergeschikt technisch malheur door 

een keer krap aan benzine te hebben gezeten, wat op ‘t 

nippertje goed ging. Verder de 911 de laatste meters de 

boot op moeten duwen, maar met hulp van Gerrit de 

volgende dag weer probleemloos kunnen starten. En als 

toetje een alcoholtest toen ik de boot afreed in IJmuiden. 

Al met al een onvergetelijke ervaring. Dennis bedankt! 

  

Carry en Guy 

 

Schotland is erg voorspelbaar qua weer. Het regent, de zon schijnt en 

het is vaak slechts een klein intensief buitje, waarbij het spreekwoord 

na regen komt zonneschijn binnen 10 minuten weer waarheid is. Vooral 

de tocht bovenlangs de kust van Schotland is een aanrader, het is geen 

10 kilometer waarop je niemand tegen komt, het is ruim 130 mijl 

waarbij je niemand tegen komt. Wat je wel ziet is een adembenemende 

natuur, uitgestrekte ongerepte vlakten, puurheid, robuustheid en 

recht voor de auto een smal stukje asfalt, waarop je hier en daar een 

plekje vind om een zeer zeldzame tegenligger te kunnen laten passeren. 

Het geheel is onder leiding van Dennis Gronert fantastisch verlopen, 

prima gezelschap, gezamenlijk 30.000 km zonder pech (trots op 

Porsche), mooie natuur, kastelen, veel wild, lekker eten en ga zo maar 

door. Voor degene die niet mee is geweest, helaas, je hebt echt een 

belevenis gemist. En oh ja, ook al staan we als whisky liefhebbers bij 

de distilleerderij van Auchentoshan, de motorklep gaat open en alle 

mannen staan vol liefde voor de techniek met elkaar van gedachten te 

wisselen. 

Roelof en Dineke KleinJan 

Toen ik de uitnodiging voor de Scotland Driving  Experience hier 

spreekwoordelijk op de mat viel dachten we allebei gelijk: doen! Met 

de prachtige ervaring van de Champagne reis in 2014 en Goodwood en 

Schloss Dyck afgelopen jaar, werd ik gelijk weer enthousiast. En wat 

was het weer een mooie week. We kwamen samen nabij Holiday Inn 

in IJmuiden, waar Dennis en Nicole ons opwachtten met een prachtige 

picknickmand gevuld met wijn, toast, brie, chocolade, een prachtig 

route boek, de kaart van Schotland etc. Met z’n allen naar de boot voor 

de overtocht  waar we alvast de eerste gezellige avond hadden en na 

een ietwat rumoerige nacht door de stampende motoren van de boot 

aangekomen in New Castle. De tweede dag een vrij vlotte en  snelle 

route naar ons eerste hotel in Pitlochry met als hoogtepunt onderweg 

het Falkirk Wheel. Lekker gegeten, gezellig gezeten en goed geslapen 

in Fisher’s Hotel. De derde dag een fantastische route door e Schotse 

Hooglanden, in een woord prachtig. Tussendoor nog even naar het 

Balmoral Castle geweest van de Koninklijke familie en ‘s avonds in 

hotel Lochardil House wederom weer gezellig, lekker gegeten en vooral 

goed geslapen. De vierde dag konden we kiezen. Een korte route, een 

alternatieve route of de lange route helemaal langs de noordkust van 

Schotland. Wijzelf kozen voor de korte route vanwege  mijn been, nog 

niet helemaal hersteld van een recent opgelopen achillespees scheuring. 

De meesten hebben toch de lange route gereden. Mijn compliment, 

want het was toch een behoorlijk eind. Gelukkig ‘s avonds allemaal 

weer  heel en zonder pech in het Caledonian hotel in Ullapool. Wij 

hebben nog even het Inverness Castle op  de foto gezet en het monster 

van Loch Ness  een bezoek gebracht. Oei wat een monster zeg….  De 

vijfde dag weer een  mooie en spannende route, vooral de sectie “Apple 

Cross” was prachtig. En allemaal  weer goed aangekomen in het Kings 

of Arms hotel in Kyleakin.  

En dan na een goede nachtrust de zesde dag alweer. Vandaag reizen 

we naar Arrochar. Wederom een mooie rit die ikzelf zonder extra 

ronde heb gereden. Even een stop bij Fort William en naar het hoogste 

punt van Groot Brittannië getuurd, de Ben Nevis. In het Arrochar 

hotel weer heerlijk gegeten en met een drankje de dag doorgepraat 

met z’n allen. Na wederom een goede nachtrust  volgt dan dag zeven. 

Het ontbijt liep wat uit en de groepsfoto voor het hotel met uitzicht 

Beste Allemaal - fellow Classic Porsche lovers. We 

wilden nogmaals Dennis en Nicole bedanken voor een 

geweldige voorbereiding en organisatie van dit unieke 

weekje Schotland. Verder willen wij jullie allemaal 

bedanken voor deze intensieve en supergezellige week. 

Goed en leuk gezelschap is - net als gereedschap - het 

halve werk!  En dat is zeer gelukt. We hopen dat jullie 

allemaal goed zijn thuisgekomen, zonder brokken of 

mankementen (afgezien van een lekke band en een 

scheur in een voorruit...) en dat is ook heel wat waard. 

Hier nog steeds veel bewolking en gevoelstemperatuur 

van 10 graden, maar uitstekend fietsweer! 

Goed weekend en tot de volgende bijeenkomst.  

 

Ellen en Ludo 

 

 

Uuh ja… waar moeten we beginnen… Ik kan natuurlijk 

wel een verhaal gaan vertellen over lekke banden en 

haperende motoren of de 1-ster hotels, maar mede 

door de leuke groep liefhebbers en het adembenemende 

landschap is het een fantastische rit geworden. Wij 

hebben zeker genoten en de verhalen bij de haard waren 

weer goud waard. En zoals Ludo het omschreef; ‘ 

What happens in Ullapool, stays in Ullapool’.  

 

Groet, Rene en Simone Olij 
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op het meer en de erachter liggende bergen moest ook 

nog gemaakt worden. Er stond ons vandaag onder 

meer een bezoek te wachten aan de  Auchentoshan 

Distillery, dus snel daarheen voor een rondleiding, de 

proeverij en nog wat whisky kopen. Onderweg was een 

heerlijke lunch gereserveerd en aansluitend daaraan 

vlot doorgereden naar de boot. En dat was nog even 

zweten, want de klok tikt door hoe dichter we bij de 

boot kwamen des te dichter werd de file. Gelukkig 

allemaal op tijd voor de boot waar het ook weer gezellig 

werd en zelfs de dansvloer werd bezocht. Dit alles met 

hartelijke dank aan Angelique – mijn persoonlijke 

Porsche fysiotherapeute – voor de geweldige manier 

waarop ze mijn been tijdens de reis heeft verzorgd. 

Daardoor kon ik toch behoorlijk rijden en zelfs nog 

eventjes dansen. En uiteraard vooral ook veel dank aan 

Dennis en Nicole voor de welgevulde picknickmand, het 

routeboek en de algehele organisatie, boeking van alle 

hotelovernachtingen etc. Jammer dat uitgerekend zij 

deze reis een lekke band opliepen én een steen op de pas 

vervangen voorruit.  

Tot slot willen we verder iedereen bedanken voor de 

fantastische,onvergetelijke en gezellige reis naar en door 

Schotland.  

 

Hartelijke groet, Jan en Tineke.

 

 

Met volle bepakking vertrokken we op zaterdag 30 april 

richting IJmuiden. Koffer helemaal volgeladen, zelfs de 

helft van de achterbank was nodig voor alle bagage. 

De andere helft van de achterbank was voor 11-jarige Dorus die geen 

kans voorbij laat gaan om met de club mee te gaan. Aangekomen 

in IJmuiden was het even zoeken naar de juiste parkeerplek waar 

Dennis en Nicole ons verwachtten. Goed dat zijn auto een opvallende 

kleur heeft, die vanaf grote afstand kon worden gespot. Met een grote 

picknickmand die eigenlijk niet meer in de auto paste, op weg naar de 

boot! Vervelend was dat het toerental bij het ontkoppelen steeds bleef 

hangen op zo’n 3.500 toeren, dat beloofde niet veel goeds voor de hele 

vakantie! 

Peter van P&P had enkele dagen tevoren het S-je nog afgesteld dus dat 

was een tegenvaller. Tip van Guy: misschien is het alleen het tapijt dat 

tegen het gaspedaal drukt. Hij bleek gelijk te hebben: wat fröbelen met 

de vloerbedekking en het euvel was verholpen. 

Tijdens de heenreis op de boot was het nog een beetje “God voor ons 

allen en ieder voor zich”. Het groepsgevoel moest zich even ontwikkelen. 

De eerste dag reden we dan ook best heel alleen rond en bezochten 

onderweg “alenig” enkele interessante locaties, zoals het Harry Potter 

kasteel. Natuurlijk zagen we nu en dan wel andere Porsches rijden, 

maar samen was er nog niet bij.  

Op zoek naar een lunch op die eerste dag kwamen we op een gegeven 

moment een klein bordje tegen: “Butchers & café” met een pijl naar 

links. Dat moest hem dan maar worden. Een klein weggetje het bos 

in en daar lag “iets”. En dan kom je op zo’n plek dat je denkt dat die 

niet bestaan: je komt binnen in een heuse slagerij met 

tegenover de toonbank/vitrine schappen met groentes, 

eenvoudige etenswaren, zelfgemaakte koek etc. en 

daarachter een bordje “café”. Het café had 8 tafeltjes 

binnen en ook een paar buiten. Op 1 tafeltje na helemaal 

vol. En we snapten later ook waarom: bijzonder lekker 

eten met eigengemaakte gerechten van streekproducten. 

Soep, burgers, gebak – eigenlijk alles wat een Engels 

eettentje nodig heeft. Onvergetelijk geluncht. 

De dagen daarna vormden zich als vanzelf groepjes 

binnen het zeer aangenaam gezelschap. Wat gaat dat 

toch altijd lekker en vanzelf binnen deze vereniging. 

De groepjes werden vooral gevormd door “snelheid”: 

degenen die wat sneller wilden rijden reden als vanzelf 

samen, anderen deden het wat rustiger aan en gingen 

ook vanzelf samen rijden. Al snel werden elke avond de 

plannen gesmeed voor de volgende dag steeds omdat 

Dennis had gezorgd dat er elke dag alternatieve routes 

konden worden gereden. Wel zo prettig zodat gekozen 

kon worden voor “rijden tot het gaatje” of “rijden en ook 

nog wat genieten onderweg” (hierin zit een voorkeur 

verstopt). Daarmee kwam volgens mij iedereen aan zijn 

trekken en kan het niet anders dan dat er voor iedereen 

vele hoogtepunten tijdens deze Scotland Driving Experience door 

Schotland zijn voorgevallen.  

Voor ons zijn de hoogtepunten niet op de vingers van één te tellen, 

maar sommige wil ik hier wel memoreren: De “North Coast”: urenlang 

over single track roads rijden en steeds de spanning: komt er wel of 

geen auto tegemoet en zo ja, wie moet dan stoppen. En dat terwijl het 

landschap na elke bocht zomaar heel anders kan uitzien. We hadden 

nog getankt voor het hele lange stuk aan de noordkust met een typisch 

Engels / Schots oud vrouwtje achter de kassa die uiteraard vroeg: “Are 

you doing the North Coast?” Of course. 

Een ander hoogtepunt waren de zeehonden die we onderweg van 

heel dichtbij mochten aanschouwen. Heel toevallig stopten we op een 

parkeerplaats om een achtergebleven auto op te wachten toen we 

zo’n 20-30 meter lager in de branding “rare bobbels” zagen liggen 

op de rotsblokken. Het bleken zeehonden waarna we naar beneden 

zijn geklauterd om dat van dichtbij mee te maken. Een letterlijk en 

figuurlijk hoogtepunt was ook de Applecross. Een zeer bijzondere tocht 

langs afgronden over een single track road met passing places naar 

een pas die letterlijk in de wolken lag. We dachten boven nog: het is 

gewoon mist, maar toen ik uitstapte waaide ik bijna van de berg af. 

Een ervaring om nooit meer te vergeten! Ging er ook wat mis tijdens 

deze Scotland Experience? Tuurlijk: we reden meer dan eens fout 

(navigatorfoutjes). Eén hotelkamer was niet berekend op 3 slapers 

maar dat werd adequaat hersteld. Het slapen op de boot op de heenreis 

was bijna niet te doen vanwege trillingen, herrie van rammelende 

onderdelen en deining. En één van de hotels was niet bepaald “niveau” 

(maar wel goed om te slapen!). Maar dat maakt het wel weer leuk: ook 

dat zijn memorabele zaken. 

En de auto, want daar gaat het toch om? Volgens mij hebben die het 

allemaal prima gedaan. Ons (2.4) S-je liep lekker vanaf de 1e dag en 

dat is pas echt genieten na 16 jaar gesukkel (ik had hem vorig jaar 

bijna verkocht omdat niemand de motor goed kon laten lopen). Hij ging 

lopende de week zelfs nog steeds lekkerder lopen, zo leek het. Omdat we 

samen met René / Simone (2.4 E) en Jan / Tineke (2.4 T) reden konden 

we het verbruik van de verschillende auto’s over hetzelfde traject ook 

vergelijken. Bij de eerste keer samen tanken (na ongeveer evenveel 

kilometers) was het schrikken: Jan tankte met zijn T-tje 31 liter, Rene 

met zijn E-tje 34 liter en mijn S-je wilde wel 45 liter.  

Maar aan het einde van de week tankt Rene 53 liter tegenover 52 liter 

in het S-je met exact dezelfde gereden route. Het lijkt er op dat het dus 

heel goed is voor mijn auto om veel kilometers te maken. Wordt alles 

goed los en soepeler van, zo schijnt. Vaker rijden met het oudje dus!  

Kortom: het was een reis die veel vreugde en mooie ervaringen heeft 

gebracht, met name door het gezelschap van Rene en Simone, Jan 

en Tineke en Dennis en Nicole. We hebben dan ook op de laatste 

avond tijdens de bootreis nog eens heerlijk samen gegeten en leuke 

openhartige gesprekken gevoerd. Dat is ook meerwaarde van de 

meerdaagse evenementen: je hebt tijd voor echte gesprekken ! 

 

Jos, Angelique en Dorus Timmermans
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ezoekers konden genieten van een 

Concours d ‘élégance en van de 

finish van de Porsche Classic Challenge 

met ruim honderd klassieke Porsches. 

Daarnaast was er aandacht voor ‘40 

jaar Transaxle’ en was de start van 

de 24 Uur van Le Mans live te volgen. 

Ondanks het wat wisselvallige weer - 

zonnige perioden afgewisseld met korte 

felle buien - was het evenement zeer 

geslaagd en sfeervol, niet in de laatste 

plaats dankzij de perfecte organisatie 

en grote opkomst. 

CONCOURS  
D‘ÉLÉGANCE
Bij de eerste Porsche Classic Day in 

Leusden stond één ding centraal: 

genieten van klassieke Porsches. Dat 

begon met het Concours d ’élégance 

dat in samenwerking met de officiële 

Nederlandse Porsche Clubs werd 

georganiseerd. Niemand minder 

dan Porsche designer Harm Lagaaij 

was voorzitter van de jury, die de 

moeilijke taak hadden om uit een 

20-tal ingeschreven Porsches van 

verschillende typen en bouwjaren de 

meest bijzondere en originele auto te 

selecteren. Vanuit onze clubgelederen 

werd deelgenomen door :

• Ruud Visser met diens 1965’er 

ivoorwitte 911 (de week ervoor 

winnaar van ‘t Concours d’ élégance 

Coppa Classic Days...)

• Guus Blom met z’n rode 912 uit 

datzelfde jaar (al 51 in de familie...)

• Barwaut Verhoeven met z’n 

schitterende schieffergraue1968’er 

softwindow 912 Targa met rood 

lederen interieur

• Gaby Stet met z’n “nut and bolt” 

gerestaureerde 1968’er oranje 911

• Jan Blijenberg met diens super 

originele pastelblauwe 1971’er 911 

2.2S, waarmee hij begin 2015 optrad 

in de rubriek “Even voorstellen...” in 

ons clubmagazine.

Laatstgenoemde werd uiteindelijk 

tot trotse winnaar van het Concours 

uitgeroepen en ontving uit handen van 

de juryvoorzitter een Porsche Classic 

onderhoud set twv. van 500 euro!

FINISH PORSCHE 
CLASSIC CHALLENGE
De Porsche Classic Day stond ook in 

het teken van actie. De Pon-campus 

was namelijk ook het passende decor 

voor de aankomst van de Porsche 

Classic Challenge, een rally voor 

klassieke Porsches die drie dagen 

eerder was gestart bij de Porsche 

fabriek in Leipzig. Bezoekers van 

de Porsche Classic Day konden 

de aankomst van maar liefst ruim 

honderd klassieke, veelal luchtgekoelde 

Porsches live meemaken - een feest 

voor alle zintuigen.

40 JAAR TRANSAXLE
In 1976 kwam de Porsche 924 op de 

markt, de eerste Porsche die werd 

geconstrueerd volgens het transaxle-

principe: motor voorin een aandrijving 

en versnellingsbak achterin. Ook de 

944 en de 968, de opvolgers van de 924 

en de 928 met zijn achtcilinder motor, 

maakten gebruik van deze opzet die 

voor een optimale gewichtsverdeling 

en daarmee voor een uitgebalanceerd 

en dynamisch weggedrag zorgde. Ter 

ere van het Porsche transaxle jubileum 

was er op de Porsche Classic Day een 

speciale expositie van deze modellen.

BEELD, GELUID EN 
MEER
De Porsche Classic Day had nog meer 

bijzondere ingrediënten. Zo was er een 

bioscoop waar historische films en 

documentaires over Porsche werden 

vertoond. Ook was vanaf 15.00 uur 

de start van de 24 Uur van Le Mans 

live te volgen. Porsche haalde bij deze 

legendarische 24-uursrace in 2015 

een 1-2-overwinning en gaat dit jaar 

voor een herhaling van dat klinkende 

resultaat. Uiteraard waren ook de 

officiële Nederlandse Porsche Clubs 

vertegenwoordigd, met een opvallend 

grote afvaardiging vanuit de Porsche 

928 club en onze eigen klassieke 

911/912 club.

Al met al een schitterend evenement 

wat zeker voor herhaling vatbaar is.

Marc Bezem

PORSCHE 
CLASSIC DAY 
Op zaterdag 18 juni verzorgde Pon Porsche Import de eerste Porsche Classic 
Day. Op de Pon-campus in Leusden kregen eigenaren en fans alle kans om zich 
onder te dompelen in de historie van het merk Porsche. 

PORSCHE CLASSIC DAY PORSCHE CLASSIC DAY

B
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e technische inspectie van de 

eerste twee 911-jes was net 

begonnen. Onder andere Hessel was 

al druk bezig om een leiding aan de 

verwarmingsterugslagklep te repa-

reren; uiteindelijk heeft hij daarvoor 

toch maar een nieuwe geplaatst. Albert 

en Peter waren onze keurmeesters 

vandaag en dat ging prima. Er zouden 

volgens planning in totaal acht auto’s 

worden geïnspecteerd. Per tweetal gin-

gen de auto’s de bruggen op en vonden 

de inspecties plaats. Daar waar Albert 

zich met name richtte op de inspecties 

was Peter her en der ook bezig uitvoe-

rig specifieke issues aan de eigenaren 

uit te leggen. 

Bij de inspecties kwamen de volgende 

zaken bij meerdere auto’s aan het licht:

• Verlichting werkte niet naar behoren 

(soms door een ‘verloren’ zekering 

zoals bij Klaas)

• Lagerspeling op voor en/of achter-

wielen

verliep soepel en tussendoor was er 

voldoende koffie, fris en dergelijke 

voor eenieder voorhanden. We konden 

goed meekijken en meeluisteren 

bij de inspecties en tussendoor 

ook met elkaar even gezellig 

bijkletsen over bijvoorbeeld nut en 

noodzaak van originaliteit. Ook de 

prijsontwikkelingen van onze 911-

jes was onderwerp van gesprek; de 

bedragen van recente taxaties van 

een aantal aanwezigen liegen er niet 

om. Dat laatste resulteert behalve 

in hogere verzekeringspremies 

helaas ook in de noodzaak tot meer 

waakzaamheid inzake onze auto’s. 

Waarvan akte. Tussen de bedrijven 

door overhandigde Hessel de EHBP 

tassen aan een aantal aanwezigen. 

Die zien er goed uit en er blijkt ook 

grote belangstelling te zijn voor het 

nabestellen van alleen de tas. Hessel 

is voornemens een voorraadje aan te 

leggen. Na een heerlijke lunch bleek 

er nog wat ruimte in het programma 

te zitten om ook mijn eigen 911 te 

inspecteren (ik stond op de reserve 

lijst). Voor mij golden de eerste drie 

van bovengenoemde zaken (groot 

licht links werkte niet, lagerspeling 

op beide voorwielen en een tiewrap 

ontbrak bij de cardanas balg). 

Jan Fleuren eindigde de dag met 

pech. Toen hij naar huis wilde rijden, 

weigerde zijn Targa dienst. Peter ging 

er nog mee aan de slag, maar hoe 

dat uiteindelijk afgelopen is weet ik 

niet. Rond drie uur waren de meeste 

deelnemers vertrokken richting huis. 

Ook ik heb toen de rit terug weer 

genoten van mijn 911 en rond vijf uur 

was ik weer in Stadskanaal. Al met al 

een zeer geslaagde dag en een hartelijk 

dankjewel voor Albert en Peter is 

zeker op z’n plaats. Ik heb weer het 

een en ander opgestoken waar ik zelf 

mee vooruit kan en heb ook weer 

aantal leden wat beter leren kennen. 

Wim Reininga

TECHNISCHE 
CLUBMEETING
Op 16 april kon ik deelnemen aan de technische club meeting bij Peter Broerse 
in Mijdrecht. Na een ‘mooi ritje’ van ruim 2 uur vanuit Stadskanaal was ik rond 
tienen bij Peters mooie bedrijf aangekomen. 

 IK HEB WEER HET EEN EN ANDER OPGESTOKEN WAAR 

IK ZELF MEE VOORUIT KAN EN HEB OOK WEER AANTAL 

LEDEN WAT BETER LEREN KENNEN.

• Ontbrekende tiewraps/klemmen op 

hoezen, slangen of leidingen

• Olielekkage met diverse oorzaken 

(sowieso vaak lastig te bepalen wat 

de echte oorzaak is)

• Startproblemen

Bij een enkeling was er wat meer aan 

de hand, bijvoorbeeld roestvorming 

op de toch wel bekende plekken, 

waar aandacht aan geschonken zal 

moeten worden. Het programma 

TECHNISCHE CLUBMEETING TECHNISCHE CLUBMEETING

D
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orsche heeft in Kittila hun Euro-

pese Winter Driving Experience 

Camp. Dit is een gebied met verschei-

denen meren die het grootste deel van 

het jaar bevroren zijn. Op dit ijs wordt 

er in het winter seizoen rijvaardig-

heidstrainingen gegeven met diverse 

Porsches, waaronder natuurlijk de ver-

scheidene types 911 (2S, 4S en Turbo) 

maar ook de 911 GT3 Cup en zelfs de 

918 Spyder.  Speciaal voor onze groep 

waren er 120 verse 911-jes klaargezet 

waar wij in groepen van ongeveer 20 

personen instructie kregen van twee 

Porsche instructeurs. Van slalom, drif-

ten op cirkels naar rally flic’s en track 

driving, in 2 dagen tijd kon je voelen 

wat allemaal kan in zo’n nieuwe 991 

v2. Erg bijzondere ervaring.

Naast het geweld op het ijs is er ook 

nog sneeuwscooter gereden en stonden 

en sledehonden en rendieren klaar voor 

een tocht door de Finse natuur. Al met 

al een druk programma. Natuurlijk 

heb ik ook van de gelegenheid ge-

bruik gemaakt om met verschillende 

medevoorzitters overleg te hebben. Zo heb ik contact 

gehad met drie voorzitters van Italiaanse clubs om 

ons voornemen om in 2017 richting Italië te reizen te 

bespreken. Support werd toegezegd. 

Over 5 jaar is er hoogstwaarschijnlijk weer een IPM 

en indien mogelijk zullen we ook daar weer aan deel-

nemen. Zeker als kleinere (classic) club kan het nooit 

geen kwaad om je gezicht te laten zien en overleg te 

voeren met Porsche AG en anderen uit de wereldwij-

de Porsche club-community.

Hessel Roukema

P

INTERNATIONAL PRESIDENTS MEETING 2016

Elke 5 jaar organiseert Porsche AG een evenement waarvoor de 
voorzitters van Porsche Clubs wereldwijd worden uitgenodigd. Deze 
februari was de meeting in Fins Lapland, 300 km boven de poolcirkel. 
In totaal waren er 220 personen van ongeveer 100 clubs aanwezig. 
Het programma bestond naast de verscheidene presentaties en 
workshops ook uit het ontdekken van het Finse Lapland en natuurlijk 
veel Porsche.
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NAAR AANLEDING VAN HET VERSLAG VAN DE PAASRIT ELDERS 
IN DEZE UITGAVE, HEEFT DE REDACTIE ME GEVRAAGD MIJZELF 
VOOR TE STELLEN IN HET CLUBMAGAZINE. 

ijn naam is Edwin van Dorst, 

ik ben 37 jaar, getrouwd met 

Patricia en samen hebben we twee 

lieve kinderen, Tijn van 5 jaar en Linde 

van 2 jaar. We wonen in het gezellige 

Brabantse dorpje Schaijk gelegen 

tussen Nijmegen en Den Bosch. Een 

mooi dorp waar ik opgegroeid ben en 

met een onderbreking van een jaar 

of 10 alweer 6 jaar met veel plezier 

woon. Ik ben vrij recent lid geworden 

van de club, na vorig jaar een Porsche 

911T uit 1971 aangeschaft te hebben. 

Ik werk in de kunststof industrie als 

accountmanager en ben ook druk met 

ons eigen bedrijf Time4Gifts waarmee 

wij relatiegeschenken bedrijfskleding 

en kerstpakketten verkopen. We 

hebben het lekker druk met twee kleine 

kinderen en de zaak waardoor het er 

nog niet echt van is gekomen om veel 

te rijden met de Porsche. Hopelijk 

komt er in de toekomst wat meer tijd 

voor.

Ik ben van jongs af aan al 

geïnteresseerd in auto’s en op de 

fiets naar de middelbare school 

met vrienden ging het dan ook 

bijna nergens anders over. Met 

vakantiebaantjes was ik vaak al aan 

het tellen hoeveel vakken ik nog moest 

vullen om de goedkoopste Porsche 

911 uit de Autotrader te kopen, dat 

was niet echt bemoedigend. Een jaar 

of vijf geleden was ik op internet puur 

uit nieuwsgierigheid aan het kijken 

wat een Porsche 356 kost. Ik zag op 

een gegeven moment een speedster in 

perfecte / nieuw staat voor ongeveer 

Factsheet:
Naam: Edwin van Dorst
Leeftijd: 37 jaar
Burgerlijke staat: gehuwd
Kinderen: Tijn en Linde
Woonplaats: Schaijk
Werk: accountmanager kunststof 
industrie en eigenaar Time4Gifts

Clublid sinds: 2015
Auto: Porsche 911T Coupe 1971

€ 30.000,-. Ik ben toen gaan kijken bij 

een Porsche dealer die deze speedsters 

aanbood en kwam er achter dat het 

replica’s waren. Het leek te mooi om 

waar te zijn, een nieuwe auto met de 

voordelen van een oldtimer  

(belastingvrij). Na wat rond te hebben 

gekeken heb ik een speedster besteld 

in America bij Vintage speedsters. Ik 

moest er een half jaar op wachten maar 

eindelijk was hij er dan met de Kerst.

Ik heb hem opgehaald en in het 

voorjaar ben ik begonnen met wat ritjes 

te rijden, vervolgens heb ik best wel 

wat pech gehad, o.a. kapotte dynamo 

startmotor, accu enz. Hoewel ik het een 

schitterende auto vind, miste ik toch 

ook wel een beetje de beleving van een 

echt oude auto. Ik had voordat ik de 

speedster kocht ook al even gekeken 

naar een klassieke 911, maar besloot 

eerst de speedster te kopen. Op een 

gegeven moment zag ik dat de 911-jes 

steeds duurder werden en dacht nu of 

nooit. Ik heb de speedster toe te koop 

gezet en geloof het of niet, ook die 

was in waarde gestegen. Toen ben ik 

gaan zoeken naar een 911, en vond de 

rode 911T. Mijn vrouw vond de kleur 

helemaal niet mooi, maar de auto 

was redelijk goed en qua prijs binnen 

budget. Er zaten verschrikkelijke 
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wielen onder en er was achterin 

een gigantische audio installatie 

ingebouwd te koste van de zitjes. Ik 

heb dat snel hersteld en andere velgen 

gekocht. Nu is de auto redelijk mooi en 

hij oogt vrij origineel.

Ik heb mijn vrouw beloofd dat ik de 

auto wanneer deze gespoten zou 

worden wel een andere kleur zou 

geven maar inmiddels zijn we er aan 

gewend en zou ik hem bij restauratie 

dezelfde kleur geven, ook omdat het 

de originele kleur is. De auto is echt 

fantastisch en het geluid is verslavend, 

ik kan me dan ook helemaal vinden in 

het onderzoek wat Porsche laatst naar 

buiten bracht waarbij werd aangegeven 

dat het rijden met een Porsche 

verslavend is. Ik hoop in ieder geval 

nog vele kilometers met de auto te 

kunnen maken en zoals ik er nu tegen 

aan kijk, gaat de auto nooit meer weg. 

Met vriendelijke groet,

Edwin van Dorst
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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

IK HEB MIJN VROUW BELOOFD DAT IK DE AUTO 

WANNEER DEZE GESPOTEN ZOU WORDEN WEL EEN 

ANDERE KLEUR ZOU GEVEN



28 29

et bedrijf is gevestigd op een 

schitterend locatie, die naar blijkt 

vroeger een opslag van Hoegaarden 

bier is geweest. 

Wouter, de eigenaar van Lakewell, is 

ongeveer 20 jaar geleden begonnen 

met zelf een interieur te maken voor 

zijn eigen auto. Daarbij had hij wat 

delen teveel gemaakt, die hij vervolgens 

op EBay te koop had aangeboden én 

binnen no-time verkocht. Zo is feitelijk 

de firma Lakewell halverwege de jaren 

’90 ontstaan. Inmiddels werken er  8 

fulltime werknemers.

Lakewell levert ongeveer 60 procent 

van hun omzet aan bedrijven en 

40 procent aan particulieren. In dit 

heiligdom maken ze onder meer de 

bekende deurbakken en al het andere 

op interieurgebied voor onze 911jes, 

van de allereerste modellen tot en 

met de laatste luchtgekoelde 993 

modellen. Daarnaast kunnen hier 

complete auto’s worden gestoffeerd, 

als de klant daarom vraagt. Tijdens 

een rondleiding door het bedrijf wordt 

duidelijk hoe de bedrijfsprocessen in 

elkaar steken. Boven op zolder worden 

alle materialen nauwkeurig op maat 

gesneden en gestikt. Beneden wordt 

alles verzendklaar gemaakt of worden 

de interieurdelen in onderhanden 

auto’s verwerkt. Na de rondleiding 

wordt de aanwezigen een lunch 

aangeboden en als afsluiting is er een 

quiz waaraan een aantal leuke prijzen 

zijn verbonden. Na een zeer geslaagde 

en leerzame dag zijn we weer naar 

huis gekeerd. Hartelijk dank Lakewell 

voor de ontvangst en ‘t inkijkje in jullie 

interieurkeuken!

Marjo & André Herijgers 

TECHNISCHE DAG 
Bij Lakewell Classic Car Interiors
Op zondag 5 juni worden we allerhartelijkst ontvangen met 
koffie bij het team van Lakewell in het Belgische Boutersem. 

H
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p de de afgelopen Techno Classica in Essen (6-10 april) 

liet Porsche een 911 2.5 S/T zien. Deze unieke raceauto 

werd enkele jaren geleden in Amerika teruggevonden en heeft 

aansluitend een volledige restauratie door de specialisten 

van Porsche ondergaan. Ook was er veel aandacht voor het 

veertigjarige jubileum van de Transaxle-modellen. Op de Porsche 

stand waren zeer bijzondere exemplaren en voorbeelden uit 

de lijn 924-928 te zien. De Porsche 911 2.5 S/T uit 1972 werd 

enkele jaren geleden door een verzamelaar in Amerika ontdekt. 

De auto was toen in een slechte toestand. Wat volgde, was een 

EEN UNIEKE HISTORIE
De 911 2.5 S/T werd in 1971 door de Amerikaans coureur en 

autosportfilmer Michael ‘Mike’ Keyser besteld. In 1972 nam de 

auto met Jürgen Barth aan het stuur deel aan vele races in de VS 

en aan het WK langeafstandsracen. Om te beginnen nam de auto 

deel aan de 6 uur van Daytona en vervolgens aan de 12 Uur van 

Sebring. Aansluitend kwam de 911 2.5 S/T in actie bij de Targa 

Florio en de 1.000 kilometer van de Nürburgring. Bij de 24 Uur 

van Le Mans was hij goed voor een overwinning in de GT-klasse 

O voor auto’s met een cilinderinhoud tot 

3,0 liter en een prachtige 13e plaats 

overall. In het seizoen 1972/1973 nam 

de auto ook deel aan races in Watkins 

Glenn en Indianapolis.

Bron: Porsche Nederland

PORSCHE 
2.5 S/T 1972

fabrieksrestauratie die tweeëneenhalf 

jaar duurde. Vooral de carrosserie 

was een probleemgeval. De auto 

was namelijk omgebouwd tot het 

latere G-model en bovendien was 

een schade slecht gerepareerd. Het 

terugbrengen in originele staat en 

het handmatig reconstrueren van 

de spatbordverbredingen achter was 

daardoor zeer gecompliceerd.
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INTRODUCTIE PORSCHE 911 
TURBO TYPE 930
Met de 911 Turbo als topmodel betreedt Porsche de 

arena van de zogenaamde supercars met een auto die 

binnen 20 seconden van 0 tot 200 km/uur accelereert 

en een topsnelheid heeft van meer dan 250 km/

uur. De carrosserie van de Turbo is opvallend breed 

uitgevoerd met standaard spoilers aan de voor- en 

achterzijde. Op de carrosserie is nergens chroom te 

bekennen en de koplampringen en spiegels zijn in de 

carrosseriekleur uitgevoerd. Glaswerk is nu rondom 

standaard licht getint, de voor- en achterruit zijn 

elektrisch verwarmd en de auto`s zijn standaard 

voorzien van een koplamp reinigingssysteem. Op 

de achterruit is nu ook standaard een ruitenwisser 

gemonteerd. Het interieur blijft herkenbaar 911, voor- 

en achter stoelen zijn met leer en ruitenstof bekleed 

en de Turbo is voorzien van een automatische 

warmteregeling die door middel van een draaiknop 

op de gewenste temperatuur instelbaar is. De van een 

turbolader en K-Jetronic injectie voorziene 3.0 liter 

motor levert nu 260 pk bij 5.500 toeren en de auto is 

voorzien van een door Porsche speciaal ontwikkelde 

4 versnellingsbak. De remmen zijn afgeleid van de 

917 raceauto en de Fuchs velgen meten 7J x 15 op 

de vooras en 8J x 15 op de achteras. Delen van de 

wielophanging zijn rechtstreeks afkomstig van de 

Carrera RSR.

     

PORSCHE 911 MODELLEN
Het modeljaar 1975 stond verder vooral in het 

teken van kleine detailverbeteringen aan de 911, 

911S en Carrera RS. De regeling en werking van 

de verwarming is nu verbeterd door toepassing 

COLUMN ALBERT VOS

PORSCHE 911 
MODELJAAR 

1975
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1974 Porsche 911 rsr motor

COLUMN ALBERT VOS

van aangepaste warmtewisselaars 

en een extra ventilator. Links en 

rechts kan de warmte nu individueel 

ingesteld worden door toepassing van 

2 aparte hendels. De dynamo levert 

nu 980 watt en bij de carrosserie is 

de geluidsdemping verbeterd. Bij de 

911 met 4-versnellingsbak vinden 

aanpassingen plaats door middel van 

een langere overbrengingsverhouding 

van de 3e en 4e versnelling. Bij de 

5-versnellingsbak worden de 4e 

en 5e versnelling op gelijke wijze 

aangepast. Bevestigingspunten voor 

de achterste stabilisator zijn nu vanaf 

de fabriek standaard aanwezig wat een 

latere montage van een stabilisator 

gemakkelijker maakt. Ook de basis 

911S is nu voorzien van lichtmetalen 

velgen in de maat 6J x15 met 185/70 

VR 15 banden. De Carrera RS 

onderscheidt zich nu optisch van de 

andere modellen door koplampringen 

en spiegels in de carrosseriekleur 

en de Targa door een matzwarte 

veiligheidsbeugel.

MODELJAAR 1975

4 modellen leverbaar  911                                  

    911S                                

                        911 Carerra RS             

                        911 Turbo                      

911, 911S en Turbo zijn voorzien van de Bosch K-Jetronic benzine inspuiting.

911 Carrera RS is voorzien van de Bosch mechanische injectie

911 Turbo niet leverbaar als Targa.

Motor 6-cilinder 2.7  911 type 911/92 150 pk bij 5.700    

boxermotor   toeren 

    911S type 911/93 175 pk bij 5.800 toeren

    911 Carrera RS type 911/83 210 pk bij 6.300   

    toeren

Motor 6-cilinder 3.0  911 Turbo type 930/30 260 pk bij 5.500   

boxermotor     toeren

PRODUCTIE AANTALLEN EN 
CHASSISNUMMERS MODELJAAR 1975

Model   Aantallen Chassisnummers vanaf

911 Coupe  1.228  9115100001

911 Targa  988  9115110001

911S Coupe U.S.  2.300  9115200001

911S Targa U.S.  1.507  9115210001

911S Coupe  375  9115300001

911S Targa  256  9115600001 

911 Carrera RS Targa 197  9115610001

911 Carrera U.S  385  9115400001

911 Carrera U.S.Targa 164  9115410001

911 Turbo  274  9305700001

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.

voor informatie 06 188 134 48 
of  kijk op www.yskaverzekeringen.nl

Peter Yska
Vriezenveenseweg 10

7678 VC Geesteren

1e taxatiekosten voor 
clubleden €50,--

Taxatie 1x per 36 maanden

Verzekering tegen vaste taxatie

Maximaal 10.000 km per jaar

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

DE PORSCHE TURBO EN ZIJN GESCHIEDENIS
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BANDEN VOOR 
ONZE KLASSIEKE 
PORSCHES

orsche heeft daarom nieuwe 
banden ontwikkeld, getest en 

geproduceerd die nauwkeurig zijn 
afgestemd op de uiteenlopende 
Porsche-generaties, inclusief een serie 
banden die in samenwerking met 
Pirelli wordt geleverd. Deze nieuw 
ontwikkelde banden zijn qua looks 
en profieldesign gelijk aan die van 
hun historische voorgangers, maar 
wat rijeigenschappen betreft voldoen 
ze helemaal aan de vereisten van 
vandaag. 

Voor de modeljaren 1959 tot en met 2005 levert 

Porsche nu in totaal 32 nieuwe banden voor de 

Porsches 356 (B en C), Boxster (986) en 911 (G model, 

964, 993 en 996), evenals voor de modellen met een 

transaxle-configuratie (de 924, 928, 944 en 968). De 

klassiekerbanden dragen tevens het ‘N’ certificerings-

symbool van Porsche, waarmee wordt aangegeven 

dat ze specifiek voor Porsche-modellen zijn ontwik-

keld. Alleen al voor de modeljaren vanaf 1959 tot 

2006 levert Porsche nu 161 verschillende maatvoerin-

gen voor zomerbanden en nog eens 131 verschillende 

maten winterbanden.

DE BANDEN VOOR ONZE KLASSIEKE PORSCHES

ZO’N 70 PROCENT VAN ALLE 
PORSCHE-MODELLEN DIE OOIT 
GEBOUWD ZIJN, VERKEERT 
VANDAAG DE DAG NOG STEEDS 
IN RIJDBARE CONDITIE. 

P



38

FEEDBACK VAN WALTER RÖHRL
De nieuwe banden zijn niet zomaar een nieuwe productierun 

van de historische exemplaren. Ze combineren de looks van het 

origineel met de rijprestaties van modern rubber. Oorspronkelijke 

profieldesigns, afmetingen en breedteverhoudingen accentueren 

de authenticiteit van de Porsche-klassiekers. Tegelijkertijd is de 

technologie van de banden helemaal van nu. Met karkassen en 

rubber-compounds die vergelijkbaar zijn met die van de huidige 

banden. Daardoor combineren de banden uitstekende grip en uitge-

balanceerde rijprestaties met prima rolweerstandwaarden en stille 

eigenschappen, waarmee ze voldoen aan de typegoedkeuringscri-

teria van de officiële EU bandenregelgeving. Voor de ontwikkeling 

van de nieuwe banden riepen de engineers van Porsche de hulp in 

van voormalig Wereldkampioen rally Walter Röhrl. Op basis van 

zijn schat aan ervaring met historische Porsche-modellen kon hij de 

engineers waardevolle feedback geven over de rijeigenschappen van 

de banden.

VOOR PORSCHE, BY PIRELLI
Naast deze nieuwe serie banden levert Porsche in samenwer-

king met Pirelli ook een uitvoerige selectie schoeisel voor oudere 

Porsche-modellen, in de vorm van de Pirelli CN36, de Pirelli P7 en 

de Pirelli Zero Rosso. Naast de vintage- en klassiekerbanden voor 

normaal gebruik op de openbare weg heeft Porsche samen met Pi-

relli ook voor de historische autosport speciale banden ontwikkeld. 

Waaronder de P Zero Trofeo R die als semi-slick 

leverbaar is in maatvoeringen van 16 tot 18 inch en 

zowel op het circuit als in de rallysport kan worden 

gebruikt.

Alle nieuwe en huidige banden voor klassieke Por-

sche-modellen zijn inmiddels te koop via alle Porsche 

Classic Centres en de officiële Porsche-dealers. 

Een overzicht van de beschikbare maatvoeringen is 

beschikbaar op: http://www.porsche.com/germany/

accessoriesandservices/classic/tyreapproval/

Bron: Porsche PR

DE BANDEN VOOR ONZE KLASSIEKE PORSCHES

Voor de ontwikkeling van de nieuwe banden riepen de engineers van 
Porsche de hulp in van voormalig Wereldkampioen rally Walter Röhrl. 

Almelo     AmsterdAm     den bosch                                                            rotterdAm  zeist  www.kAderbv.nl

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

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
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De Belg Bart Kuykens is verliefd op 

de Porsche 911 en hij zocht voor zijn 

nieuwe boek naar gelijkgestemden. 

Dat bleek niet moeilijk: in België, 

Duitsland, Frankrijk en Nederland 

vond hij er genoeg om te portretteren 

met zijn analoge Leica. Hij bundelde de 

portretten tot een boek met ruim 330 

bladzijden.

Gijs van Lennep

Wanneer je houdt van lange teksten 

of kleurenfoto’s kun je het boek 

beter niet kopen. De geportretteerde 

hoofdpersonen moeten het doen met 

wat persoonlijke gegevens en het 

BOEKBESPREKING

chassisnummer van hun 911. Enkele 

wellicht bekende 911-bezitters in het 

boek zijn Albert Westerman, Johan 

Dierickx, Maurice van den Tillaard, Gijs 

van Lennep, Lydia Kers, Johnny Tipler 

en Joost Hermes.

911 exemplaren

Het prachtige boek is gedrukt in 

een oplage van 911 exemplaren en 

is gesigneerd en genummerd. A Flat 

Six Love Affair is te bestellen via de 

website www.autonetcarbooks.com. 

Inmiddels is meer dan een derde van 

de oplage verkocht, dus als je nog iets 

leuks zoekt, aarzel dan niet!

Boekbespreking: 

A FLAT SIX 
LOVE AFFAIR 

Verkrijgbaar bij AutoNet carbooks voor € 159,00

Ondertitel

Auteur(s)

Publicatie

Opmerkingen

Taal

Binding

Pagina’s

Gewicht

Afmetingen

Limited edition, 911 

copies (numbered and 

signed)

Bart Kuykens

2015

Voorwoord door Johnny 

Tipler, Magnus Walker en 

Bob Tilton

Engels

Gebonden

336

2.042

235 x 315 mm
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Op zondag 12 juni jl. wist ons clublid Ruud Visser met zijn 

binnen onze club welbekende ivoorwitte 1965’er 911 tijdens 

de Coppa Classic Days bij kasteel Merode in België de 

eerste prijs te winnen voor de best geconserveerde en meest 

originele na-oorlogse sportwagen. Dit nieuwtje bereikte 

ons via Albert Vos en leek mij een eervolle vermelding in 

ons clubmagazine meer dan waard. Ruud en Rita: proficiat 

hiermee! Marc Bezem

Ruud Visser, gefeliciteerd! 

»  r e l a t i e g e s c h e n k e n  «»  b e d r i j f s k l e d i n g  « »  k e r s t p a k k e t t e n  «

time4gifts.nl
Hofse Hoeve 4     ∕     5374 DK Schaijk     ∕     +31 (0)486 436 899     ∕     info@time4gifts.nl

Kijk op onze
site voor alle 

productgroepen
time4gifts.nl

Wij denken graag met u mee zodat u uw relatie kunt verrassen!
Neem nog vandaag contact met ons op en wij komen met een passend voorstel.

SPECIALIST IN OP MAAT GEMAAKTE PRODUCTEN
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MOTORRIJTUIGENBE-
LASTING BETALING 
PER JAAR VERVALT
De Belastingdienst verstuurt op dit 

moment brieven met als onderwerp 

“Motorrijtuigenbelasting - betaling 

per jaar vervalt”. Hierop zijn vragen 

bij FEHAC binnengekomen wat dat 

betekent voor de overgangsregeling 

MRB oldtimers. Het tijdvak voor de 

overgangsregeling MRB oldtimers 

is immers 1 jaar. Het tijdvak voor 

moderne voertuigen is 3 maanden. 

De mogelijkheid vervalt om 

voor 4 tijdvakken in één keer te 

betalen. Er verandert niets voor de 

overgangsregeling. FEHAC heeft dit 

voor de zekerheid extra gecheckt bij de 

Belastingdienst. Dus in december moet 

het bedrag (kwarttarief met maximum 

van 122* euro) betaald worden voor 

voertuigen die volgend jaar gebruik 

willen maken van de overgangsregeling 

MRB oldtimers. *=tarief 2016.

MET FEHAC KORTING 
NAAR CONCOURS 
HET LOO 2 EN 3 JULI
 De 12e editie van Concours d’Élégance 

Paleis het Loo in Apeldoorn wordt in 

het weekend van 2 en 3 juli gehouden. 

Het programma van Nederlands 

bekendste en meest prestigieuze 

klassiekerevenement ziet er weer 

fantastisch uit. Het is een bezoek méér 

dan waard. Voor FEHAC-leden geldt een 

reductie van €1,50 op de toegangsprijs 

van € 20,-. Deze korting krijgt u alleen 

bij bestelling van toegangskaart(en) 

via de website www.concourselegance.

com  Hiervoor hoeft u alleen maar 

bij het boeken deze ‘coupon code’ te 

gebruiken: FEHAC16CDE. Renault 

speelt dit jaar een hoofdrol op het 

Concours d’Élégance met een prachtig 

overzicht van zijn rijke sporthistorie, 

die teruggaat tot 1898. Onder meer is te 

bewonderen de bijzondere Nervasport 

die in 1934 diverse snelheidsrecords 

vestigde, samen met andere sportieve 

modellen en raceautos’s van dit Franse 

automerk. Daarnaast wordt er aandacht 

besteed aan zestig jaar Dino. Het 

model werd 60 jaar geleden vernoemd 

naar Dino Ferrari, zoon van Enzo, die 

overleed aan een spierziekte. Tal van 

Fiat Dino en Ferrari Dino modellen 

staan op het concours. Natuurlijk kunt 

u ook genieten van het Inter-nationale 

Concours met in topconditie verkerende 

klassieke voertuigen. De organisatie 

heeft hiervoor diverse klassen ingesteld. 

Autojournalist, KNAC-bestuurslid en 

juryvoorzitter Wim Oude Weernink 

gaat met zijn team van (inter)nationale 

juryleden de aanwezige klassiekers op 

onder meer schoonheid en authenticiteit 

beoordelen. Als u voor het Concours 

Het Loo met u eigen klassieker naar 

Apeldoorn komt, parkeert u gratis 

op de klassiekerparking. Die bonte 

verzameling van mobiel rijdend 

erfgoed alleen al is de moeite waard het 

evenement te bezoeken. 

FIVA EN UNESCO WE-
RELDERFGOED COM-
MISSIE BESLUITEN: IN-
TERNATIONALE HOGE 
ERKENNING VOOR 
NATIONALE OLDTI-
MERDAG
Het bestuur van de Nationale 

Oldtimerdag is bijzonder verheugd 

dat de 32e editie van dit grootste en 

vrij toegankelijke oldtimerevenement 

van ons land door de Fédération 

Internationale des Vehicules Anciens 

(FIVA) op 10 mei jl. is aangewezen  

voor de status van topevenement in 

Nederland om het World Motoring 

Heritage Year te markeren. Dit is 

gebeurd op voordracht van de FEHAC 

in nauwe samenwerking met de 

Unesco Werelderfgoed Commissie. 

Het ‘World Motoring Heritage Year’ 

is tijdens het jaarcongres van de FIVA, 

met officiële departementen in West-

Europa & United Kingdom, USA & 

Canada, Mexico, Argentinië, Zuid-

Oost Azië, Australië & Nieuw Zeeland, 

uitgeroepen om het 50-jarig bestaan 

van de organisatie op bijzondere wijze te 

accentueren. Daarnaast wil de FIVA de 

cultuurhistorische waarde die besloten 

ligt in de ontwikkeling van historische 

voertuigen in het algemeen en in die 

van historische automobielen in het 

bijzonder, verhogen. De FIVA en haar 

aangesloten organisaties zetten zich in 

voor de erfgoedwaarde van historische 

voertuigen en markeren het ‘World 

FEHAC NIEUWS

Motoring Heritage Year’ via een speciale 

vorm van waardering voor evenementen 

die wereldwijd het accent leggen op 

‘erfgoed dat beweegt’. Dit vormt een 

krachtige impuls voor de waardering 

voor mobiel erfgoed. Voor ons land is 

deze bijzondere erkenning toegekend 

aan de Nationale Oldtimerdag, die met 

haar missie en doelstelling volledig 

aansluit bij hetgeen wordt omschreven 

als een kwalitatieve hoogwaardige 

terugblik op de automobielgeschiedenis. 

De Unesco Wereld Erfgoed Commissie 

heeft de erkenning goedgekeurd 

en overgenomen. In een reactie op 

de verrassende erkenning reageert 

voorzitter William van der Meulen met: 

“Dit is een onverwachte maar zeker 

passende erkenning van de opgebouwde 

status van de Nationale Oldtimerdag. 

Het is een evenement dat in zich ruim 

dertig jaar tijd ontwikkelde tot een 

eendaagse museale rijdende topcollectie 

met jaarlijks ruim 400 eigenaren 

en collectioneurs van historische 

automobielen en waarbij meer dan 

20.000 bezoekers onder de indruk 

zijn van techniek en design uit (lang) 

vervlogen jaren. Wij zijn verheugd en 

emotioneel geraakt door de erkenning 

van de FIVA en de instemming van de 

Unesco Werelderfgoed Commissie. Het 

inspireert ons om op die ingeslagen 

weg door te gaan en te tonen hoe 

de komst van de automobiel de 

samenleving blijvend heeft veranderd. 

Een fantastische waardering voor ons 

complete vrijwilligersteam dat jaarlijks 

maandenlang aan de voorbereiding 

werkt”. “Of het nu gaat om 

personenauto’s, brandweervoertuigen, 

bedrijfsauto-mobielen of bussen; 

stoomvoertuigen, veteran, vintage 

of classic cars; de Nationale 

Oldtimerdag presenteert niet alleen 

automobielgeschiedenis, maar laat aan 

de hand van tijdmodellen de invloed 

zien van de auto op de samenleving in 

– vooral – de 20e eeuw. In die zin draagt 

het evenement bij aan de cultuurhistorie 

in ons land”, aldus Van der Meulen. 

Dit jaar is de Nationale Oldtimerdag 

op zondag 19 juni van 09.00 tot 17.00 

uur aan de Bataviaboulevard in de 

Flevolandse hoofdstad Lelystad en 

- zoals altijd - is de toegang tot het 

parcours gratis.

“HISTORISCHE AUTO’S 
ZIJN NIET ALLEEN 
‘OUDE’ AUTO’S” ZEGT 
FIVA
FEHAC pleit voor eenduidigheid in de 

milieuzone-beperkingen. Naarmate 

het aantal ‘milieuzones’ in heel Europa 

blijft toenemen betoogt FIVA (de 

Internationale Federatie voor historische 

voertuigen) dat er een duidelijk 

onderscheid bestaat tussen ‘oude’ en 

‘historisch’ voertuigen, en dat er een 

consistent, Europa-breed beleid moet 

komen voor vrijstelling van historische 

voertuigen. FIVA begrijpt de noodzaak 

van milieuzones, omdat steden moeten 
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voldoen aan de doelen gesteld in de 

EU-richtlijnen voor luchtkwaliteit en 

dat steden willen voldoen aan de zorgen 

over de gezondheid geuit door WHO 

(World Health Organisation).. ‘Het is 

begrijpelijk dat waar ‘oude’ voertuigen 

de naam hebben meer te vervuilen dan 

modernere voertuigen, milieuzones 

meestal gericht zijn op het weren van 

‘oude’ voertuigen. Daarbij pleit FIVA er 

voor dat de fundamentele verschillen in 

gebruik tussen ‘oude’ en ‘historische’ 

voertuigen ook bij het inrichten van 

milieuzones moeten worden erkend.’ 

FIVA-president Patrick Rollet legt uit: 

“Met ‘historisch voertuig’, bedoelen 

we een mechanisch aangedreven 

wegvoertuig van ten minste 30 jaar 

oud, bewaard en onderhouden in 

een historisch correcte toestand en 

dat niet gebruikt wordt als dagelijkse 

transportmiddel. Deze voertuigen 

zijn onderdeel van ons technisch en 

cultureel erfgoed en mogen bij het 

beschouwen van problemen van 

stedelijke luchtvervuiling door dagelijks 

vervoer naar onze mening niet op één 

hoop worden gegooid met oude, slecht 

onderhouden voertuigen.” FIVA stelt 

dat er vele goede redenen waarom de 

bijdrage van historische voertuigen aan 

de luchtverontreiniging in de steden 

verwaarloosbaar is.

1. Historische voertuigen - of het 

nu auto’s, motoren of utilitaire 

voertuigen zijn - maken slechts een 
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onbeduidend klein deel uit van het 

aantal wegvoertuigen en een nog kleiner 

deel van het wegverkeer. Daarom is 

hun bijdrage aan de luchtvervuiling 

verhoudingsgewijs te verwaarlozen. 

Omdat ze over het algemeen uitsluitend 

worden gebruikt voor het plezierritjes 

worden ze zelden gebruikt in stedelijke 

gebieden tijdens de piekuren, De 

emissies van deze cultureel belangrijke 

voertuigen zijn daarom statistisch 

gezien niet relevant. 

2. Historische voertuigen zijn goed 

onderhouden, waardoor hun impact op 

het milieu ook om die reden minder is. 

Eigenaren besteden gemiddeld enkele 

duizenden euro’s per jaar aan herstel, 

aankoop van onderdelen en accessoires, 

en aan onderhoud en reparaties.

3. Historische voertuigen worden 

zorgvuldig behandeld, zoals blijkt uit 

hun zeer lage verzekeringspremies.

4. Er zijn heel weinig historische 

voertuigen met een dieselmotor (een 

van de belangrijkste doelgroepen van de 

vele milieuzones).

Patrick Rollet vervolgt: “Eigenaren 

van historische voertuig eigenaren 

koesteren het rijdend erfgoed en 

bieden het publiek een gratis museum 

van onze mobiele geschiedenis en 

cultuur door het gebruik van hun 

voertuigen op de openbare weg.” 

“Het zou een grote schande zijn als 

dit belangrijke deel van ons cultureel 

erfgoed verloren zou gaan. Daarnaast 

zou een verbod of beperking van het 

gebruik van historische voertuigen 

niet alleen onbillijk voor eigenaren 

zijn, maar zal ook gevolgen hebben 

voor de duizenden kleine bedrijven die 

afhankelijk zijn van het rijdbaar houden 

van historische voertuigen. “Veel 

landen in de EU hebben al besloten 

dat historische voertuigen moeten 

zijn vrijgesteld van beperkingen van 

milieuzones, zoals Duitsland, Italië, 

Hongarije, Tsjechië, Denemarken, 

Zweden en het Verenigd Koninkrijk. 

Helaas verschillen niet alleen de regels 

tussen lidstaten van de Europese Unie, 

maar in sommige gevallen verschillen 

de regels zelfs bij het reizen van stad 

naar stad in hetzelfde land. Dit is 

uiterst verwarrend voor eigenaars 

van historische voertuigen. “Kortom, 

we proberen de EU-politici van drie 

dingen te overtuigen. In de eerste 

plaats hoort er een duidelijke definitie 

te zijn van ‘historische voertuigen, om 

duidelijk te maken wat het verschil is 

met gewone ‘oude’ auto’s. In de tweede 

plaats moeten historische voertuigen 

worden vrijgesteld van beperkingen 

in milieuzones. En ten derde moeten 

uitzonderingsmaatregelen consequent 

worden toegepast, niet alleen in elk 

land, maar in de EU als geheel.

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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CLUBEVENEMENTEN

LE MANS CLASSICS

CARS & COFFEE BIJ ELFER PORSCHE

RIT KASSEL/BERLIJN 

TECHNISCHE KEURING

HERFSTRIT

TECHNISCHE DAG

EXTERNE EVENEMENTEN
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 PUUR PARC PORSCHE

DATUM

8 T/M 10 JULI

16 JULI

16 T/M18 SEPTEMBER 
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OKTOBER

NOVEMBER

12 T/M 14 AUGUSTUS

2 T/M 4 SEPTEMBER

2 OKTOBER

LOCATIE

LE MANS

ARNHEM

DUITSLAND

MIJDRECHT

NÜRBURGRING

CIRCUIT ZANDVOORT

BOXTEL
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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

MW-BF-Porsche Willems-M3-10-02-2016.indd   1 11-02-16   10:31

Verkrijgbaar 

bij AutoNet 

carbooks 

voor € 159,00



Uw Porsche verzekeren
van 10 jaar en ouder!

Uw kostbare bezit
Als trotse eigenaar van een unieke en fraaie klassieker bent u zuinig op uw bezit. De GIO Klassiekerver-
zekering 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-Klassiekerverzeke-
ring 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

Bel of mail voor een snelle
premievergelijking of de
gratis brochure ‘Autohobbyisten
wijzer op weg’

premie

vanaf

€ 39,-
per jaar

vanaf de 3ehobby-auto30%korting op uwpremie
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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 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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