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Met dank aan onze sponsors: 

ING Kantoor Ekeren 

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

Evenementenkalender 2013 

29-30 juni Kampeerweekend 

21 juli ‘Drivers’ rit richting Ardennen 

4 augustus T&C 

n.b. augustus Drive-in cinema 

31 augustus Fijnproeversrit 

15 september T&C 

4-6 oktober Eifel Safari 

27 oktober T&C 

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. 



e zijn alweer een half jaartje verder nadat ons TACB 

magazine het levenslicht zag. Tweede editie wil 

zeggen dat we halfweg zijn in 2013 en er enkele van onze 

evenementen hebben opzitten. Maar niet getreurd, er 

staan er nog enkele heel leuke op stapel. 

Ondertussen is de wereld rondom TACB ook in beweging. 

Zo worden steeds meer van onze TransAxles echte 

oldtimers. Immers, de modellen 924-944-968-928 werden 

gebouwd van 1976 t.e.m. 1995, en vanaf bouwjaar '88 en 

ouder hebben ze de leeftijd van 25j bereikt. Dit geeft je de 

mogelijkheid om te gaan rijden met het gekende 'O'-

kenteken. Tenminste, voorlopig nog, want Mobiliteit 

wordt bevoegdheid van de gewesten en dan zal  de 

reglementering gesteld worden door de Vlaamse regering. 

Tot die tijd zou er toch al een versoepeling komen van de 

oldtimerreglementering en zouden alle beperkingen 

wegvallen (uitgezonderd woon-werk verkeer en 

commercieel gebruik). Meer info vind je op de website 

van de BFOV. 

Voor de liefhebbers met een technische knobbel, maar 

ook voor de andere geïnteresseerden, hebben we een 

nieuwe rubriek die af en toe zal opduiken in ons 

magazine. Zeg maar het verlengstuk van onze virtuele 

'garage' op onze website: de 'Sleutelhoek'. Hierin zullen 

we telkens kort een interessant onderwerp aansnijden en 

wat verder uitdiepen. 

Rest me nu alleen nog maar jullie een prettige 

voortzetting van het TACB seizoen, en veel leesplezier in 

ons magazine toe te wensen ! 

Danny namens het voltallige TACB bestuur. 
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De verantwoordelijke uitgever wijst alle 

verantwoordelijkheid af met betrekking tot 

aangeleverde artikels. 
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Verslag: Lenterit  

21 April 2013 

 

Op 21 april jl.stond de traditionele TACB 

lenterit op het programma. 
 

Dit jaar was deze rit echter iets minder 

traditioneel dan de voorgaande jaren. 

In het verleden ging deze rit immers steeds van start bij Autobedrijf Wolfs in Eijsden bij 

Maastricht. Door omstandigheden moest Ludy Wolfs echter in laatste instantie forfait 

geven en diende er nog snel een alternatief gevonden worden voor deze afspraak.  
 

Dat alternatief werd ons geboden door Mia en William Bruggen die een leuke rit hadden 

uitgestippeld. Jany regelde in sneltreinvaart nog een mooie Bourgondische afsluiter in 

Kasteel Pietersheim in Lanaken. 
 

De lente had ons tot dan nog niet 

erg verwend , maar op 21 april was 

de zon wel van de partij bij ons 

vertrekpunt in Zichen-Riemst. Met 

TACB kom je nog eens ergens, 

meer bepaald in de mergelgrotten 

van Mon Heynen. Ik weet niet hoe 

het u vergaat, maar ik had er nog 

nooit van gehoord. 

 

Bij aankomst stond de koffie klaar, 

vergezeld van belegde broodjes en 

overheerlijke Limburgse vlaaien. 

Dan was het tijd voor het 'Vlaanderen-Vakantieland-moment' van de dag: de rondleiding in 

de mergelgrotten door de naamgever himself, Mon Heynen.  
 

Op een geanimeerde wijze deelde Mon al zijn weetjes met ons. Van het hoe en waarom 

deze mergelgrotten tot stand waren gekomen, tot de betekenis die ze nu nog hebben. De 

kleine en grote verhalen eindigden met een tweede ronde koffie-broodjes-vlaai! 
 

Met een goed gevulde maag en een hoofd vol nieuwe ervaringen konden we de weg op 

voor een rit langs 28 kastelen in Haspengouw en omstreken. 



T
A
C
B
 
M
A
G
A
Z
IN
E
 

5 

Verslag: Lenterit 

Normaal gesproken is deze periode perfect 

getimed om de pracht van de 

appelbloesems te aanschouwen. Helaas 

niet zo in 2013, het jaar dat de natuur niet 

goed ingelicht was over de gevolgen van de 

opwarming van de aarde. Alhoewel, voor 

de 'believers' is dit een zoveelste teken dat 

de theorie klopt als een bus. Mja… 
 

Zonder bloesems, maar met de zon, 

beleefden we een mooie rit langs 

aangename wegen.  

Onze eindbestemming bleek het Kasteel 

Pietersheim te Lanaken te zijn. Onze 

bolides kregen er zowaar een voor-

keursbehandeling. 

Voor diegene die er bij waren, was het weer een gedenkwaardige dag die voor 

altijd de visie op Gandaham en Grottenkaas heeft veranderd! Voor diegene die er 

niet bij waren: tot volgende keer! 
 

W.V.H. 

Exclusief voorbehouden parkeren op de 

oprijlaan van het kasteel viel ons te beurt.  
 

Niet slecht voor ons clubje, temeer de 

zogenaamde 'vips' die voor de 

wielerploegen Quick Step en Lotto de 

wielerkoers Luik-Bastenaken-Luik volgden 

in busjes, verwezen werden naar de zij-

ingang. 'Noblesse oblige', zullen we maar 

denken. 
 

Na het gesmaakte aperitief konden we 

weer aanschuiven aan de rijkgevulde tafel 

voor het zeer verzorgde diner. 
 

Dan werd het stilaan tijd om huiswaarts te 

keren. 
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De Sleutelhoek 

VelgenVelgenVelgenVelgen    

Steekcirkel 

Goed, je hebt het aantal bouten gechecked. Maar, dat is niet 

voldoende. Ze moeten ook nog op de juiste afstand staan van 

elkaar. Dat wordt aangegeven door de steekcirkel ‘de steek’ 

diameter. Dit is de diameter van de virtuele cirkel die door het 

centerpunt van de boutgaten loopt, de rode lijn op de tekening. 
 

Heb je het juiste aantal gaten, maar een andere ‘steek’, tja, dan zoek je best weer een koper 

om er weer vanaf te geraken … 

Okee, je wil dus andere velgen op je auto.  
  

Dan zijn er wel enkele belangrijke dingen waar je op moet letten, 

om niet thuis te komen met velgen die niet blijken te passen. 

Aantal bouten of draadeinden 

Ofwel monteer je de wielen met bouten, ofwel met moeren die je op een draadeinde draait. 

Het is natuurlijk duidelijk dat een velg met 4 gaten niet gaat passen op een naaf met 5 

bouten. Lijkt logische en klinkklaar, maar je zou de eerste niet zijn die het over hoofd zag … 

Centrering 

Dit kan een instinkertje zijn.  

Vrijwel alle velgen die niet origineel af fabriek door de autofabrikant zijn geproduceerd zullen 

een naafgat hebben dat groter is dan de naaf op de auto waar hij op gemonteerd wordt. Dit 

wordt gedaan omdat er dan voor verschillende auto's in 1 keer geproduceerd kan worden 

wat zorgt voor een lagere kostprijs.  
 

Deze naaf zorgt ervoor dat het wiel precies in het midden komt te zitten waarna je hem met 

de bouten of moeren vast op de auto monteert. 

Wanneer er ruimte zit tussen het naafgat van het wiel en de naaf van de auto zal je hem  
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VelgenVelgenVelgenVelgen    

nooit 100% in het midden kunnen monteren waardoor er bij bepaalde snelheden een 

hinderlijke trilling in de auto ontstaat. Deze trilling is niet alleen zeer vervelend maar op den 

duur ook slecht voor de auto in verband met extra slijtage.  
 

Om dit probleem op te lossen kan je centreerringen kopen die de twee diameters op elkaar 

laten passen. 

 

Inset of Outset 

Dit is een hele belangrijke! Als je dit in de wind slaat kan je echt in problemen komen met 

besturing of wegligging. Inset of outset slaat op de afstand tussen centerlijn van de velg en 

de centerlijn van het bevestigingsvlak. Je kan een inset hebben, outset hebben, of geen van 

beiden. Deze maat wordt normaliter op de velg aangegeven en is beter bekend als de ET 

waarde. 
 

Meestal heb je nog wel enkele speling vooraleer je echt problemen gaat krijgen met een 

afwijkende ET waarde. 
  

Meer inset = dichter tegen ophanging.  

Het klinkt misschien contradictorisch, 

maar wanneer de inset vergroot (de ET 

waarde dus groter wordt) verklein je 

de afstand tussen de binnenzijde van 

je velg en de ophanging: de wielnaaf 

komt immers dieper in je velg te 

liggen. Andersom, als de Inset verkleint 

of zelfs een outset wordt, verplaats je 

het wiel naar de buiten toe ten opzichte van de ophanging. Waar het dan weer dichter tegen 

de carrosserie of wielkasten komt te liggen.  

 

Spacers 

Heb je mooie velgen gevonden… stemmen de ET waarden 

niet overeen. 
 

Nog niet getreurd, er is nog een mouw aan te passen met 

zogenaamde ‘spacers’. Deze zijn in diverse maten verkrijg-

baar zodat je het verschil in ET waarde kan opvullen indien 

de ET waarde van je auto kleiner is dan die van je velg.  

Het blauwe gedeelte op de foto hiernaast. 

  

 

Hebben we nu alles gezegd wat er over velgen te vertellen valt? Nee hoor, maar het 

belangrijkste weet je alvast om te gaan ‘velgen shoppen’. 

 

No offset Inset wheel Outset wheel 
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Het lijkt wel een goed bewaard geheim, want  ook 

op het internet is bijzonder weinig informatie te 

vinden over dit exemplaar. Deze Porsche stamt 

uit het transaxle tijdperk (foto’s dateren uit 

1987), en werd ontworpen om met één enkel 

model allerlei proeven uit te voeren, zonder dat 

men telkens het basisprincipe diende te wijzigen.  

 

De modulaire opbouw van dit protoype laat een groot aantal testopstellingen toe. Zo zijn in 

dit rijdende laboratorium de massa, de positie van het zwaartepunt, de wielbasis, de 

stijfheid, de aerodynamische waarden en het 

aandrijfconcept variabel. Bovendien zijn ook de 

transmissie, wielophanging en volledige besturing 

verwisselbaar waardoor alle mogelijke test-

combinaties konden uitgevoerd worden.  

 

Hoewel men enkel een 911 motor gebruikte, 

stammen heel wat andere onderdelen van 

transaxles af. Op de foto bovenaan zijn o.a. de 944 turbo bumper en 924/944 deuren 

duidelijk herkenbaar. Het dahsboard kwam dan weer uit een 928. 

 

De diverse geteste opstellingen en daaruit ontwikkelde ideeën en nieuwe onderdelen 

werden in heel wat latere modelen gebruikt..  

Bronnen en foto’s: 
http://forums.rennlist.com/ 

Porsche Experimental Prototype 

PEP ? 

zoekt helpende handen 

Recent is er een bestuursfunctie vrijgekomen. Daarom zijn we op 

zoek naar een:  

Enthousiaste-en dynamische medewerker  

M/V 

Heb je interesse om ons te komen versterken, aarzel dan niet en 

laat het ons weten via info@tacb.be.  

Uiteraard lichten we je graag in wat er dan van je verwacht wordt. 
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Na het Champagne weekend  in 2011, het Ardennen 
weekend in 2012, gaan we dit najaar naar de Eifel. Via 

landelijke routes met mooie vergezichten, snel stromende 
beekjes en donkere wouden, zal ook dit TACB evenement 

hopelijk onvergetelijk worden.  

Zondag 6 oktoberZondag 6 oktoberZondag 6 oktoberZondag 6 oktober    
 

Op safari! 

Vrijdag 4 oktober Vrijdag 4 oktober Vrijdag 4 oktober Vrijdag 4 oktober     
 

10.00 uur:10.00 uur:10.00 uur:10.00 uur: vertrek om 10u vanaf ‘Autoresto 
L'Arche Barchon’ aan de E40/42. 

 
Een mooie route brengt ons voor de lunch bij 

hotel/restaurant ‘Haus Hubertus’. 

Zaterdag 5 oktober Zaterdag 5 oktober Zaterdag 5 oktober Zaterdag 5 oktober     
    

11.00uur: s11.00uur: s11.00uur: s11.00uur: samenkomst met de nakomers in ‘A La Heiliger’ in Nideggen voor de lunch. 

15.00 uur : 15.00 uur : 15.00 uur : 15.00 uur : rondleiding in de “Regierungsbunker” in Bad Neuenahr. 
Het best bewaarde staatsgeheim van de Bondsrepubliek Duitsland tijdens 

de Koude Oorlog. 
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Omschrijf jezelf in enkele woorden: 

Enthousiast, spontaan, opvliegend, 

bourgondische levensgenieter. 

 

Vertel een iets over jezelf: 

Ik ben 67 jaar en sinds 1976 samen met 

Marianne. In mijn werkzame leven heb ik vele 

beroepen gehad. Ik ben begonnen als 15/16 

jarige leerling automechanieker in Antwerpen op 

de Jordaenskaai. Dat was een geweldige tijd. Wij moesten de verscheping verzorgen naar 

de VS van de auto’s van de Amerikaanse militairen van wie de diensttijd erop zat.  
 

De auto’s varieerden van Kevers, Jaguars, Ferrari’s, Aston Martins, en deze auto’s mocht ik 

dan over de kaai rijden naar de boot, en wel zonder rijbewijs! Na mijn dienstplicht ben ik 

daar weer naar teruggegaan en heb me toen verder bekwaamd als mechanieker.  
 

Thuis hadden ze een dagblad- en tijdschriftenhandel, mijn moeder kon wel hulp gebruiken, 

samen met mijn broers hebben we het toen overgenomen. Na 25 jaar en 2 winkels verder 

en teruglopende handel, hield ik het voor gezien.  
 

Mijn liefde voor het werken met mijn handen met motoren trok aan me. Ik ben een bedrijf 

begonnen in waterbehandeling en doseerpompen, ook hier heb ik me ongeveer 25 jaar 

mee bezig gehouden. Heb de boel verkocht 

en nu ben ik 2 jaar met pensioen. 
 

In mijn vrije tijd was ik rallycoureur. 

Begonnen ben ik in de Formule-V klasse en 

in 1976 heb ik met een NSU TT de 6-uur van 

Zolder gewonnen. In 1980 volgde, in een 

team met 2 anderen, de overwinning in de 

24-uur van Zolder met een BMW 323i. 
  

Ook had ik fotografie als hobby, na het racen 

ben ik hierin doorgegaan. 

In Gesprek met ...In Gesprek met ...In Gesprek met ...In Gesprek met ...    

Jos als autocoureur in zijn jonge jaren 

Jos Stolck 



 

 

 
Vervolg p10 

 

Hoe ben je in aanraking gekomen met een Porsche Transaxle? 

Mijn droom was eigenlijk een Jaguar, maar omdat dat Engels is en misschien toch wel 

roestig ben gaan zoeken naar iets dat minder roestig zou zijn.  
 

Bijna had ik een Lotus gekocht, maar ik wilde een sportwagen met kwaliteit. Zo kwam ik op 

een Porsche 928 want dat vond ik de mooiste Porsche en hij was nog verzinkt ook. In 2004 

vond ik mijn auto. Ik heb er het nodige uitgesloopt, hij was helemaal volgestouwd  met 

speakers en andere zooi. De eerste rit was naar de Elzas, ternauwernood zijn we nog weer 

thuisgekomen, panne! 7 jaar heeft ie in de garage gestaan, ik ben er wel mee bezig 

geweest, maar het ontbrak aan tijd.  
 

Sinds 2011 hebben we echt Porsche tijd. De auto is bij Wolfs motorisch onderhanden 

genomen en sindsdien hebben wij echt plezier van onze 928 S4! 
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In Gesprek met ...In Gesprek met ...In Gesprek met ...In Gesprek met ...    

11 Bron: http://www.celi-cars.be/Celi_Website/pilotStolck.html  
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Als we op zoek gaan naar een ‘andere’ 

transaxle om een artikel aan te wijden, 

komen we al gauw terecht bij redelijk 

exclusieve en vaak erg sportieve wagens. 

Logisch, de invloed van het concept op 

het weggedrag geeft vooral sportieve 

wagens belangrijke voordelen.  
 

In dit nummer gooien we het echter over 

een andere boeg. We bespreken hier een 

model van een constructeur die het  

transaxle principe toepaste op zijn hele 

gamma, wat op zich erg exclusief is! De 

auto zelf, kunnen we echter moeilijk als 

sportief of exclusief bestempelen.  
 

‘Bring it on!’ De trots van Nederland - de 

wagen met het ‘pientere pookje’, de DAF 

600! 

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 

Daf 600 

De oorsprong van het merk DAF  is te 

situeren in 1928, toen de Eindhovense 

broers Huub en Wim Van Doorne met 

financiële steun van de lokale brouwer en 

ijsfabriek de ‘Huub Van Doorne 

machinefabriek en reparatie-inrichting’ 

boven de doopvont hielden.  
 

De hoofdactiviteit was het fabriceren van  

aanhangwagens en opleggers voor de  

commerciële transportsector. Logisch dat 

men al snel de bedrijfsnaam wijzigde in 

‘Van Doorne’s Aanhangwagenfabriek 

NV’, kortweg DAF.  
 

Handige naam ‘DAF’, want in 1948 

wijzigde alweer de firmabenaming 

zonder dat men de afkorting en de 

commerciële benaming moest  
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Veranderen. De ‘A’ in DAF stond vanaf 

dan voor ‘Automobiel ’  i .p.v. 

‘aanhangwagen’. De tijden waren 

veranderd na het einde van de tweede 

wereldoorlog. Buiten aanhangwagens 

werden er nu ook vrachtwagens 

geproduceerd, vandaar.  
 

De broers begonnen ook na te denken  

over productie van personenwagens, een 

groeiende markt in de jaren 50, waar DAF 

graag een graantje van wilde meepikken. 

Huub Van Doorne genoot privé met volle 

teugen van zijn comfortabele  V8 Buick 

m e t Dy n a - flo w au t oma ti sc h e 

versnellingsbak. Dat comfort zou toch 

ook beschikbaar moeten zijn in een 

‘volksauto’. Het probleem was dat een 

klassieke automaat veel vermogen 

opslorpte en dus ongeschikt was voor 

een basismotorisering. 

In 1958 was het zover. De DAF personen

-wagen zou worden voorgesteld op het 

autosalon van Amsterdam. DAF was een 

firma met een uitstekende reputatie,  

reikhalzend werd er door het publiek 

uitgekeken welk een prachtige 

personenauto er geserveerd zou 

worden. 
 

De ‘Ster van de RAI’, de DAF 600 was 

echter een redelijk eenvoudige  auto 

met een slechts 22 pk sterke 

luchtgek oelde motor:  Lichtjes 

teleurstellend voor het publiek. Toch 

was er iets erg bijzonders aan deze DAF 

600: de continu variabele transmissie, 

variomatic genaamd, een uitvinding van 

Van Doorne. Deze bak dreef met twee 

rubberen riemen de achterwielen aan 

en kende een oneindig aantal traploze 

reducties.  

De andere ‘Transaxle’ 

Voorstelling van de Daf 600 op de Amsterdamse  Auto-RAI van 1958 



©Foto’s: 

http://www.philseed.com 

http://auto.blog.nl 

http://www.paul-wouters.nl 
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Bijkomend aspect was dat de topsnelheid 

van 90km per uur zowel in  vooruit als 

achteruit haalbaar was. Deze innovatieve 

versnellingsbak maakte de DAF tot een 

succes. Met name chauffeurs  met weinig 

ervaring gingen er de weg mee op.  
 

Voor het imago had dat dan weer 

kwalijke gevolgen. DAF’s werden aanzien 

als auto’s voor ouderlingen of 

onbekwame chauffeurs. Naar verluidt 

zwalpten er op zondag redelijk wat DAF’s 

600 over de Nederlandse wegen. 
 

De ‘600’ werd een 750cc met 30pk, later 

omgedoopt tot ‘33’. Het gamma werd 

vervolledigd met de ‘44’ de ‘55’ later de 

‘66’, allen met de variomatic op de 

achteras. Het hele gamma in het  

‘transaxle’ concept! 

Begin jaren zeventig kocht Volvo een 

meerderheidsparticipatie in de per-

sonenwagendivisie van DAF. De op 

stapel staande ‘77’ werd gerebadged 

naar ‘Volvo 340’. Zo had Volvo  met de  

‘340’ ook een transaxle in het gamma. 
 

Volgende uitgave behandelen we weer 

een markante ‘andere’ transaxle. 
 

W.V.H. 

De andere ‘Transaxle’ 

De allereerste DAF 600, te bewonderen in het DAF museum te Eindhoven 



T
A
C
B
 
M
A
G
A
Z
IN
E
 

15 

21 Juli 2013 

Aangezien er zoveel wensen als leden zijn, is deze rit (die telkenmale op de 

nationale feestdag plaatsvindt) in het leven geroepen voor diegenen die graag 

een wat langere rit rijden. Traditioneel zoeken we dan mooie rustige wegen op 

in het zuiden des lands, de Ardennen. 

 

We hernemen dit jaar op aanvraag, de eerste ‘Driversrit’ die we ooit reden. Die 

voerde ons naar de Oostkantons en langs enkele mooie kunstwerken die ons 

land rijk is, namelijk de grootste stuwdammen die we bezitten. De deelnemers 

zullen zich vast nog de mooie rustige wegen en de mooie vergezichten 

herinneren. 

 

Afsluiten doen we gastronomisch net over de Luxemburgse grens, om van 

daaruit weer huiswaarts te keren. 

 

Inschrijven tot 20 juli is zoals steeds mogelijk op onze website.  

 

Geen deelnamebijdrage, ieder betaald het eigen verbruik onderweg. 

4de Driversrit 



TACB FOTOPAGINA 

© TACB 2013 


