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Met dank aan onze sponsors: 

ING Kantoor Ekeren 

Kristus Koningplein 6, 2180 Ekeren 
Tel 03/544 17 20 

Evenementenkalender 2013 

27 januari Nieuwjaarsbrunch 

16-17 februari Flanders Collection Car 

n.b. maart Verrassingsrit 

21 april Lenterit 

19 mei Nationaal evenement BFOV 

29-30 juni Kampeerweekend 

21 juli ‘Drivers’ rit richting Ardennen 

n.b. augustus Drive-in cinema 

31 augustus Fijnproeversrit 

5-6 oktober Weekend Eifel 

17 november Algemene ledenvergadering 

14 december 4e Nacht van de klaplichten 

Deze kalender werd met zorg samengesteld en bevat een overzicht van alle ingeplande 

activiteiten bekend bij het ter perse gaan. Desondanks kan het voorkomen dat omwille 

van omstandigheden bepaalde evenementen niet doorgaan, of verplaatst worden naar 

een andere datum. Ook kunnen ten allen tijde extra evenementen worden 

toegevoegd.  We raden dan ook aan om regelmatig onze website te raadplegen voor 

eventuele wijzigingen. 

7 april T&C 

12 mei T&C 

23 juni T&C 

4 augustus T&C 

15 september T&C 

27 oktober T&C 



et is zover, we hebben een verjaardag en geboorte te 

vieren! Inderdaad, TACB is zonet 3 jaar geworden.  
 

In december 2009 werd er door enkele mensen de 

koppen samengestoken en ontstond het idee een 

'specifieke' Porscheclub op te richten. Een club die de 

eigenaars van een TransAxle Porsche zou gaan 

vereningen.  
 

Op 1 januari 2010 was het een feit, TACB werd op de 

wereld gezet. Waartoe dat idee geleid heeft is 

ondertussen duidelijk. Een bloeiende club waar iedereen 

met iedereen door dezelfde deur kan... Een club waar het 

sociale contact even belangrijk, of misschien belangrijker 

is, dan de staat, model of uitzicht van je auto. Een club 

waarin clubleden zich onmiddellijk thuisvoelen.  
 

Ja, we rijden met een 'snelle' en soms 

'aandachttrekkende' auto, maar dat is het bindmiddel dat 

ons verenigt. Het onderlinge contact is hetgene waar het 

om te doen is, het telkenmale weerzien van oude 

bekenden die soms in de andere uithoek van het land 

wonen, maar dezelfde passie hebben.  
 

Maar ook nieuwe gezichten verwelkomen op de 

evenementen die we organiseren, zonder enig  verschil in 

rang of stand. En natuurlijk zetten we ook geregeld een 

technisch boompje op over onze mooie brokken Porsche 

techniek, of de modellen waar we nog over dagdromen ... 
 

Een verjaardag dus... maar ook een geboorte. De geboorte 

van het magazine dat jullie nu in de hand hebben, en wat 

zich vanaf nu 3 keer per jaar zal herhalen. Het zal een 

aanvulling zijn op onze website en trachten jullie nog 

meer te betrekken bij alles wat zich binnen TACB afspeelt. 
 

Danny, 

namens het voltallige TACB bestuur. 
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4 Herfstrit 25 oktober 2013 

Editoriaal 

8 Dwars door Afrika in een 944 
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28 oktober 2012 
 

Op deze winterse ochtend (-5 °C), hoe 

toepasselijk de wintertijd was deze nacht 

ingegaan, reden wij met onze 968 richting 

Wachtebeke om de andere TACB-ers te 

ontmoeten. Met een vertraging van een 

ongeveer een halfuur, ging onze leader de 

regels uitleggen van “hoe te volgen” in een 

autogroep. De uitleg was zó goed dat we met 

11 auto’s elkaar niet zijn kwijtgeraakt!  
 

 

Om 10.00 uur vertrokken we in een keurige rij 

richting het noordwesten, op naar de Wester- 

scheldetunnel. De tunnel is 6,6 kilometer lang in de 

N62 onder de Westerschelde tussen Terneuzen en 

Ellewoutsdijk en is daarmee de langste tunnel voor 

het wegverkeer van Nederland. Na de tunnel volgden 

de tolpoortjes. Onze leader ging daar nog eerst een 

potje creditkwartetten, bij de vierde poging ging dan 

toch ook voor hem de slagboom omhoog.  

 

Nu aangekomen op Zuid Beveland ging het 

richting Middelburg op Walcheren en op 

weg naar Veere. Hier mochten we een uurtje 

de benen strekken. Een mooi oud plaatsje 

gelegen aan het Veerse Meer. Het weer 

speelde goed mee en we konden dan ook 

lekker buiten, uit de wind, in het zonnetje, 

op een terras zitten. Sommigen deden zich 

te goed aan een lekker portie kibbeling . 

 

Om 12.30uur ging het verder naar het westen om via de Veerse 

dam op Noord Beveland aan te komen en hierna verder via de 

Oosterscheldekering te landen op Schouwen en om dan via de 

noordkant van de Oosterschelde te rijden naar Zierikzee op 

Duiveland. Per rijdende sightseeing deden we Zierikzee aan.  

 

Verder ging het op weg naar “Weg van de Buitenlandse Pers” te 

Ouwekerk. Tijdens de Watersnoodramp van januari 1953 werd 

Ouwekerk zeer zwaar getroffen: één op de zes inwoners kwam om. 

Ook veel gebouwen, waaronder een houten achtkante 

korenmolen, gingen verloren.  

Verslag: Herfstrit 2012 Zeeuwse eilanden hoppen 
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De bres in de dijk bij Ouwekerk was in de nacht van 

6 op 7 november 1953 de laatste die gedicht werd. 

In de vier caissons die werden gebruikt voor de 

sluiting van de dijk is sinds 2001 het Watersnood-

museum gevestigd.  
 

Naast het museum is Brasserie de Vierbannen 

gelegen. Wederom de gelegenheid om de kelen te 

smeren en voor een enkeling om de maag te vullen. 

Lekkere hapjes van het huis begeleidden de 

drankjes. 
 

Mooie weidse uitzichten, prachtig in de zon 

schitterende meren, via leuke landelijke weggetjes 

om vervolgens zuidwaarts over de Grevelingen- en 

de Philipsdam op Tholen aan te belanden. Om via de 

smalle landtong met veel, stille, oude plaatsjes in Kapelle te eindigen om daar in een oud 

bruin rookcafé (schrik!) nog wat te gebruiken. Het liep al tegen het einde van de dag, dus 

hoog tijd voor het maken van een groepsfoto.  
 

Ons laatste doel deze dag was “Mosselen eten”. Terug via de Westerscheldetunnel om in 

Zeeuws Vlaanderen in het Mossel dorpje Philippine onze Transaxles te parkeren en ons te 

installeren in Auberge des Moules om te gaan genieten van overheerlijke mossels. 
 

Een zeer geslaagde dag en ik denk dat ik namens alle deelnemers de organisatie mag 

bedanken voor het uitzetten van zo een mooie route in ons noordelijk buurland. 
 

Jany 

Verslag: Herfstrit 2012 
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et was 2003. Sedert een 10-tal jaar 

stond de keuze van auto’s in het 

teken van het gezin. Plaats, ruimte, 

zetelconfiguraties in combinatie met een 

zuinige dieselmotor, daar ging het over! 

“Sexy” modellen als de Renault Scenic, 

Espace en Ford Galaxy passeerden de 

revue. Ja,een beetje autogek werd daar 

niet bepaald vrolijk van. De tijd was 

stilaan rijp voor een ‘na-de-kinderuren’- 

auto! 
 

De (r)evolutie van het internet had er 

inmiddels voor gezorgd dat ons 

jachtterrein zich verder uitstrekte dan 

het plaatselijke advertentieblad en het 

benzinestation, annex carwash en 

tweedehandsmarchand, op de hoek van 

de straat. Al snel viel mijn oog op een 

boeiend type: De Porsche Transaxle! 

Het minste wat je ervan kon zeggen is 

dat dit type een bestaan leidde in de 

schaduw van de 911. Dat vond ik 

interessant. Ik heb het nogal voor de 

underdog. Vaak heeft die onvermoede 

kwaliteiten. ‘mobile.de’ had een heel 

gestoffeerd aanbod in 924 -944 ,tegen  

MIJN TRANSAXLE 
In deze rubriek komen we te weten hoe en waarom we net deze auto in 

onze garage geparkeerd hebben. 

 

verrassend democratische prijzen. 

Prijzen ,die mijn (al was het maar 

b e p e r k t e )  v l u c h t  u i t  d e 

“kindercamionette”, snel concreet zouden 

maken. 
 

Franz Maintz, Bedburg, Deutschland; 

specialist in Porsche 924-944! Deze 

zelfverklaarde specialist had een 8-tal 

auto‘s in de aanbieding. Daar zou ik eens 

gaan kijken. Mijn oog viel op een mooie 

944 uit 1988. Blijkbaar was er me al 

iemand voor geweest want op een 

pancarte achter de ruitenwisser stond er 

‘RESERVIERT’ geschreven. ‘Verkocht aan 

een Zweed via internet’ zei Maintz .’Tja, 

eigenlijk al een 4-tal weken geleden, maar 

het voorschot heb ik eigenlijk nog steeds 

niet binnen’. Ik bekeek de documenten. In 

de Fahrzeugbrief stond eigenlijk maar één 

eigenaar , een zekere Hansjörg Kneib,  

 

 

H Vandaag:  
 

De Porsche 944 en de S2 Cabrio 

van Werner Van Halewyck 



‘Wacht, wacht, ik kan je misschien een 

andere versnellingsbak bezorgen tegen  

een ‘vriendenprijs’. Want vrienden, dat 

waren we toch? Trouwens die investering 

zou toch zéér verantwoord zijn, want 

binnen een jaar of 5 zou men ‘vechten’ 

voor een 944. Het was gewoon een 

kwestie van tijd  en de Transaxle zou een 

zéér gewilde ‘classic’ zijn, zo sprak ‘Der 

Spezialist’. 
 

Aangekomen in Bedburg lag de 

versnellingsbak te blinken op de 

werkbank in het ‘golfplaten’ atelier. 

600 euro, en dan zou Franz hem in de 

koffer van mijn Galaxy droppen. ‘Weet je 

wat? Je geeft mij  die Zilvergrijze  944 s2 

Cabrio die daar staat, 1000 Euro onder de 

geafficheerde prijs, en je legt die 

versnellingsbak in de koffer van de Ford.’ 

‘No deal’, zei Franz. ‘Heb je wel gezien 

welke prachtige 17 inch wielen eronder 

staan? Als ik nu in je onderdelenhok eens 

op zoek ga naar 16 duimers en we 

wisselen ze?’ 
 

‘500 Euro eraf, 16 duimers en de 

versnellingsbak erbij en we hebben een 

deal’, aldus Franz. Ik wisselde de 17 

inchers met kale banden (type ‘Johnny’) 

tegen 16” cups met treffelijke banden, en 

de zaak was beklonken. Ik had op een  
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bouwjaar 1929! Dat leek veelbelovend. 
 

Ja, er was nog een probleempje. De auto 

was eigenlijk strikt genomen geen Duitse 

wagen meer, aldus Maintz. Er was namelijk 

een tweede eigenaar geweest, een 

Amerikaanse officier, gestationeerd in 

Duitsland. Met andere woorden: de 944 

was op Amerikaanse papieren gezet, en 

Franz was nu bezig om er opnieuw Duitse 

documenten voor te krijgen.  

Om een lang verhaal kort te maken: een 

week later ging ik de wagen, inmiddels op 

Duitse documenten, halen, reed ermee 

naar België, passeerde bij de douane voor 

een vignet ‘705’ en maakte een afspraak bij 

D’ieteren om er een Belgische wagen van 

maken. 

KRAAAAK, tiens wat was dat? 1 maand na 

mijn aankoop, en rijdend tegen een 

slakkegangetje werd ik geconfronteerd met 

een geluid dat niets aan de verbeelding 

overliet. De versnellingsbak had zijn geest 

gegeven! ‘Hallo beste Franz Maintz?’ ‘Deze 

wagen is gebraucht und unter ausschluss 

jeder Gewährleistung’, vrij vertaald: 

tweedehands zonder garantie. Ok, maar 1 

maand en nauwelijks 600km? ‘Ik denk dat 

ik eens op bezoek kom’, zei ik.  

Het was gewoon een kwestie van tijd  en 

de Transaxle zou een zéér gewilde 

“classic” zijn, zo sprak ‘Der Spezialist’. 
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maand tijd plotseling 2 Porsches. De 

andere versnellingsbak kwam onder 

de 944, maar door de komst van de S2 

Cabrio zag hij nog nauwelijks asfalt. 

Dat kan in 2013 misschien veranderen, 

dan wordt hij 25! 
 

En Franz Maintz, ‘der Spezialist’? Die 

is allang geen specialist meer. 

Momenteel heeft hij 1 wagen te koop.  

Een Hyundai Santa Fe 2WD!  
 

Tja…Zijn prognose van 5 jaar tot de Jack 

pot is (nog) niet uitgekomen. Eigenlijk is 

voor mij die jackpot al uitgekeerd toen ik 

de 944 en de S2 kocht. Twee prachtige, 

leuk rijdende wagens  voor de prijs van 

een derdehands Golf! 

 

Ben Coombs, een Brit met een passie 

voor reizen en auto’s besloot in 2008 

om samen met een vrouwelijke co-

avonturier  de uitdaging van zijn leven 

aan te gaan. Na eerdere deelnames aan 

zowel georganiseerde rally's als zelf 

uitgestippelde reizen,  waaronder een 

poolreis in een aftandse Fiat 126, was 

voldoende eravring- en zelfvertrouwen aanwezig om een nieuw avontuur  aan te gaan. De 

keuze van de auto was al snel duidelijk. Het dagelijkse voertuig van Coombs, een 23 -jarige 

Porsche 944, had zijn beste tijd gehad en was aan vervanging toe. Na jaren van trouwe 

dienst wou men van de auto afscheid nemen in grandeur: Een tocht vanuit het Verenigd 

Koninkrijk via het Midden-Oosten naar Afrika. Het enige doel: Kijken hoe ver men geraakt. 

De problemen begonnen reeds voor de start toen de motor  het liet afweten, en ook 

tijdens de reis diende het ene obstakel na het andere te worden overwonnen. Uiteindelijk 

werd geschiedenis geschreven toen het duo na 62 dagen en meer dan 20.000km heelhuids 

met de Porsche 944, aankwam in Zuid Afrika. 
 

Inmiddels is de man druk bezig met de voorbereidingen voor een nieuw avontuur: 

“V8nam”—naar Vietnam met een v8. De auto voor deze trip is intussen al  aangeschaft: 

Een Chevrolet Corvette C4.  
 

Jammer, want een Porsche 928 had natuurlijk ook gekund... 

Bronnen en foto’s: 
http://www.telegraph.co.uk/travel/activityandadventure/9508599/My-greatest-adventure-Ben-Coombs.html 

http://www.bencoombs.net 

Het relaas van dit avontuur 

kan je nalezen in het e-book 

‘Survival of the Quickest’, te 

downloaden via Amazon 

(http://www.amazon.co.uk)  

voor  slechts £2.87. 

Van het net geplukt: The Big Trip 

Ben je zelf ook tegen een leuk verhaal 

rond Porsche transaxles aangelopen? 

Laat het ons weten op info@tacb.be  

Sterke verhalen ... 

13,500 miles.  26 countries.  62 days 
One unforgettable adventure 
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Mij werd gevraagd om een onderdeel te verzorgen met een vrouwelijk randje. Een stukje 

met weinig PK’s, zuigers, stangen, cylinders, maar ook over transaxles. Na wat 

brainstormen kwam ik op het idee van een vraaggesprek aan te gaan met een willekeurig 

lid, of partner van, en daar verslag van te doen. Om een idee te geven hoe dat zo ongeveer 

in zijn werk zal gaan, begint de serie met een gesprek met…. 

 

Vertel een iets over jezelf: 

Mijn naam is Jany en ik ben getrouwd met Hans Koppenaal. We hebben 1 zoon. 

Als Transaxle hebben wij een 924GT en een 968. 

 

Wie ben jij in 5 woorden? 

Spontaan, doorzetter, enthousiast, sportief, perfectionist.  Spontaan en perfectionist, 

moeilijke combinatie? Ja, dat kan nog wel eens wat spanning opleveren, ik heb nogal de 

vervelende eigenschap om van anderen ook perfectie te verwachten.  

Niet dat ik alles altijd goed doe, maar probeer dat wel en geef altijd 100%. 

 

Sportief: Wat is dat bij jou? 

Ook weer een beetje de overtreffende trap. Ik heb 35 jaar gehandbald. Na deze periode 

ben ik gaan joggen. Ik loop 2x per week 5Km. Verder geef ik bij Femma dans en fitness 

animatie en ben ik bij turnen en netbal.  

‘Doorzetter’ hoef Ik dan zeker niet uit te leggen…? 

 

Wanneer werd je bekend met een Porsche transaxle? 

Dat is lang geleden, echt bewust pas in 1979. 

Mijn toenmalige vriend en huidige man, had 

een 924 turbo.  

 

We hebben nog een foto vanuit die tijd, 

genomen op het circuit van Zandvoort in 

Nederland. Er staan een heleboel Transaxles op. 

In Gesprek met ...In Gesprek met ...In Gesprek met ...In Gesprek met ...    
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Na de Tweede Wereldoorlog  had Lancia 

behoefte aan een opvolger voor de in 

1937 gelanceerde Aprilia. Vittorio Jano, 

hoofd van de ontwerpafdeling kreeg carte 

blanche om een volledig nieuwe auto te 

ontwerpen. Jano, die voor de oorlog ook 

zowat elke Alfa Romeo had getekend, 

engageerde de jonge ingenieur Francesco 

de Virgilio. Het resultaat van hun 

samenwerking was de sublieme Lancia  

Aurelia. 
 

Deze wagen die ontworpen was als sedan, 

kende technisch gesproken zijn gelijke 

niet. Een sublieme V6 welke via een 

transaxle gekoppeld was aan de achterin 

geplaatste versnellingsbak, zorgde voor 

weergaloze prestaties op de weg. Al snel 

kwam er een wagen met verkorte 

wielbasis, de B20. 

We hebben het geluk om telkens weer 

te kunnen genieten van de sublieme 

wegligging van onze wagens. De 

kwaliteit hiervan heeft veel te maken 

met het ‘transaxle’-concept. De 

plaatsing van de motor vooraan en de 

versnellingsbak  achteraan leidt tot een 

zeer gunstige gewichtsverdeling en een 

optimaal weggedrag. Dit concept 

bestond reeds lang vooraleer de eerste 

924 het levenslicht zag. 
 

In deze rubriek bekijken we telkens een  

‘andere’ transaxle. 

De ‘andere’ Transaxle 

Lancia Aurelia  

B24 Spyder America 

Zo’n B20  werd derde in de Mille Miglia 

van 1951 en tweede in die van 1952.Hij 

maakte in deze belangrijke rally het leven 

zuur van de veel duurdere Mercedes 300 

SL Gullwing. In 1953 werd het hele 

podium van de Targa Florio ingenomen 

door de Aurelia. 

De importeur van Lancia in de VS, Max 

Hoffman, zag wel een markt voor een 

open B20 in de zonnige staten van de 

USA. 
 

In 1954 werd op het autosalon van 

Brussel dan ook de Aurelia B20 Spyder 

voorgesteld. Het was een van de eerste 

auto’s die door Sergio Pinin Farina 

ontworpen en geproduceerd werd. 

De tweezitter kreeg al snel het 

toevoegsel ‘America’, duidend op de 

doelmarkt van deze B20-variant. 
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Kenmerkend voor de Spyder is de 

panoramische voorruit die refereert aan 

de immens populaire en ook wat elitaire, 

Riva motorboten.De cabriokap was 

allesbehalve waterdicht en hij had 

‘steekvensters’ in de deuren. Het was dus 

duidelijk een ‘goed-weer’ wagen. 
 

Van de eerste jaargang (1955), die 

gekenmerkt wordt door ‘kwartbumpers’  

op elke  hoek van de carrosserie, werden 

er, mede door de hoge prijs,  slechts 240 

geproduceerd. Eigenlijk zijn er van die 

240 auto’s slechts 190 effectief geleverd 

aan klanten. De andere 50 kwamen 

terecht op de bodem van de Atlantische 

oceaan! Het transportschip, de Andrea 

Doria, had  ter hoogte van Nantucket een 

ander schip, de Stockholm, niet zien 

aankomen. Naar verluidt was het erg 

mistig die dag! 
 

In totaal werden er, door de jaren heen, 

6 opvolgende versies gemaakt van de 

B20 Spyder. De prijs voor een goede 

Aurelia B20 Spyder schommelt 

tegenwoordig tussen de 250.000 en 

500.000 Euro. De originele met de 

‘kwartbumpers’ is in vergelijkbare 

toestand beduidend duurder dan die met 

de rechte bumpers. Deze laatste  was wel 

al een pak comfortabeler dan de  

‘America’, had onder andere een beter 

dak, echte zijvensters die men kon open

– of  toedraaien, en een ‘normale’ 

voorruit. 

Voor de zwemmers onder ons kan TACB 

misschien eens een lucratieve 

duik vak antie naar N antuck et 

organiseren, kwestie van die 50 B20’s 

eindelijk  boven te halen. Rekening 

houdend met de ‘holle-ruimten’ 

conservering in de Pinin Farina-

fabrieken anno 1955, denk ik dat we 

vooral vissen gaan zien. 
 

Algemeen wordt aangenomen dat de 

Lancia Aurelia  de eerste Transaxle was 

volgens het principe dat ook is  

toegepast op onze Porsche 924-928-944

-968. 
 

Het palmares van deze wagen werd 

mede gemaakt door dit uitgekiend 

concept, waardoor de wagen bijna 

onklopbaar was op bochtige 

landwegen. 
 

Volgende uitgave behandelen we weer 

een markante ‘andere’ transaxle. 
W.V.H. 

De andere ‘Transaxle’ 

Foto’s: 

© http://www.flickr.com, http://www.netcarshow.com 



TACB FOTOPAGINA 

© TACB 2013 


