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Met dank aan onze sponsors: 

ING Kantoor Ekeren 
Kristus Koningplein  6, 2180 Ekeren 

Tel  03/544 17 20 

Evenementenkalender 2014 

26 januari Nieuwjaarslunch 

15 & 16 februari ‘Flanders Collection Car 

9 maart Winterrit naar de IJsvogel / Arcen (NL)  

27 april Lenterit 

18 mei  Eerste Lustrum TransAxle Club Belgium 

29 & 29 juni Kampeerweekend 

21 juli Zomerrit (driversrit) 

12 - 14 september Water- & Polderweekend 

26 oktober Herfstrit 

16 november Algemene Ledenvergadering 

13 december 5e 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 geregeld onze  website te raadplegen 

voor eventuele wijzigingen. 



an de start van een nieuw jaar presenteren we jullie 
graag een nieuwe editie van ons magazine. En we 

nemen ook meteen de gelegenheid te baat om als bestuur 
iedereen die we nog niet in levenden lijve mochten 
ontmoeten het allerbeste te wensen voor 2014! 

Het wordt een toch ietwat ander jaar aangezien we dit 
jaar ons eerste lustrum vieren. En dat willen we natuurlijk 
niet zomaar laten voorbij gaan. Wanneer we dit schrijven, 
worden de afspraken gefinaliseerd met de stad waar we 
op 18 mei een meeting willen organiseren. Niet zomaar 
een meeting natuurlijk, wel eentje met een feestelijk 
tintje.  

Tijdens deze meeting willen we proberen om zoveel 
mogelijk transaxles bij elkaar te brengen. In de eerste 
plaats denken we dan natuurlijk aan jullie, onze eigen 
leden. We vragen jullie dus met aandrang om aanwezig te 
zijn op deze dag, die we proberen mooi te kaderen met 
enkele nevenactiviteiten en een feestelijke receptie. We 
nodigen ook andere transaxle eigenaars (niet-leden) uit 
om er bij te zijn. Als de helft van de TACB leden aanwezig 
is, dan verzamelen we reeds een 40-tal auto's. En wie kan 
daar op een stedelijke marktplaats nog naast kijken!  

Noteren in je agenda dus en rood omkaderen. 

Heb je vrienden of kennissen die ook een 924, 944, 968 of 
928 hebben, nodig hen dan nu al uit. In de komende 
weken ontvang je meer informatie rond dit evenement. 

Ondertussen wens ik jullie veel leesplezier, en vergeet 
zeker niet de Evenementenagenda vooraan in het 
magazine te overlopen. Uiteraard hopen we jullie tegen te 
komen op onze stand op Flanders Collection Car in 
Flanders Expo te Gent, onze vaste jaarlijkse afspraak die 
dit jaar plaatsvindt op 15 en 16 februari. 

Graag tot bij de volgende gelegenheid! 

Danny 
TACB President 
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Verslag: Eifel Safari — Dag 1 

4—6 oktober 2013 

Ons jaarlijks TACB weekend ging vorig 
jaar door in de Eifel. Het werd een 
heuse safari... 

3 deelnemers beschrijven elk een dag. 

Vroeg uit de 
veren, zo 
begon de 
eerste dag 
v a n  d e 

Eifelsafari. We werden immers al om 10u in 
Verviers verwacht. Zonder baby en peuter 
in huis ging dat beter dan verwacht. We 
waren dan ook tijdig op de plaats van 
afspraak om samen met de andere 
safarigangers te genieten van een kopje 
koffie. Jany gaf ons deskundige uitleg over 
hoe de eerste dag ging verlopen. En dat 
was aangenaam nieuws: lekker relaxed, 
geen intensieve navigatie nodig, gewoon 
even eindpunt en tussenpunten in de GPS 
ingeven en rijden maar. Gelukkig, want 

zowel Jan als ik waren hyperverkouden, 
dus ons hoofd werkte niet zoals het zou 
moeten. 

Het eerste deel van onze trip, richting 
lunch in Winterspelt, liep voor een stuk 
door de Hoge Venen. En, passend bij de 
omgeving, gebeurde dat door de dichte 
mist. Voor wie het gemist heeft, ja ja, we 
zijn de Baraque Michel gepasseerd, 
hoogste punt van de Belgische Ardennen. 
Gelukkig werd de mist toch iets minder 
zodat we over de Duitse grens van het 
Eifellandschap konden genieten. 

Na een lekkere lunch in Haus Hubertus 
ging onze route verder richting hotel 
Kastenholz in Wershofen waarbij we 
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verder het Eifelgebied konden verkennen. 
Een vroege aankomst in het hotel had voor 
ieder zo zijn toegevoegde waarde: een 
lekker lange dut in een zalig bed, de sauna 
en het zwembad uitproberen, of uitgebreid 
aperitieven in de bar. Allemaal goeie 
voorbereidingen om later op de avond te 
genieten van een lekker diner in 
aangenaam gezelschap. Kortom, een 
geslaagde eerste dag! 

Wendy, copiloot van Jan Kalhöfer, in een 944 S2 

Na een heerlijke nachtrust doken we snel 
de douche in, om ons vervolgens neer te 
zetten voor een overheerlijk ontbijt 

Om 9.00 u samenkomst aan de wagens en 
zoals verwacht was iedereen stipt op tijd. 
Een kwartier later vertrokken de eerste 
wagens naar de volgende bestemming, ‘Gut 
M e r o d g e n ’  v o o r  d e  l u n c h . 
We konden de rit rijden op eigen tempo, 
zolang we maar op tijd waren voor de 
volgende lunch om 11.30 u. Wij konden het 

alvast niet laten om voordien toch even 
een koffiepauze in te lassen. 

Aangekomen in ‘Gut Merodgen’ stond ons 
weer een heerlijke lichte lunch te 
wachten. Na veel gepraat en gelach 
vertrokken we met team 7 naar ‘Bad 
Neuenahr’ waar we na wat klimwerk de 
‘Regierungsbunker’ in het vizier kregen. 
Na de nodige plaspauze (‘meestal weer de 
dames’) verwelkomde een vrolijke en 
Nederlandssprekende gids ons. De gids 
kon ons op een zeer grappige en boeiende 
manier geconcentreerd houden en leidde 
ons door de verschillende kamers van de 
bunker. Deze zeer interessante 
rondleiding was afgelopen rond vier uur. 

Na deze boeiende namiddag konden we 
weer ieder op eigen tempo de weg 
vervolgen richting hotel. En zoals 
gewoonlijk hielden wij weer een stop in 
een plaatselijke ‘Eifel-pub’.  

De één nam een glaasje heerlijke witte 
wijn, de ander koffie of bier, en natuurlijk 
vonden we enkele slachtoffers die de 
plaatselijke specialiteit ‘windbeutel’ 
wilden uitproberen. Dit bleek een 
soezengebak opgevuld met vanille-ijs, 
warme krieken en room, volgens de 
‘slachtoffers’ overheerlijk! 

Na leuk gebabbeld, gelachen, lekker 
gedronken en gesnoept te hebben, 
sprongen we met veel plezier weer onze 

Verslag: Eifel Safari—Dag 2 
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wagens in, en reden we als echte piloten 
de sierlijke bochten en wegen door. 
Onderweg kwamen we vrolijke dorpjes 
tegen waar de wijnfeesten dit weekend in 
volle gang waren. 

In ons hotel aangekomen doken sommigen 
de bar in, anderen de douche en ik ging 
nog even heerlijk genieten van het mooie 
zwembad. Zoals gewoonlijk vergeet je snel 
de tijd als je geniet van al dat moois. Na 
een snelle opmaak waren we nog net op 
tijd voor het aperitief. En ja, een 
overheerlijk avondmaal sloot hier bij aan. 
En, zoals zo vaak, gingen we moe maar 
voldaan als laatsten naar onze kamer. 
Neergevlijd in ons heerlijk bedje 
overliepen we nog even de dag… Wat 
hadden we weer een super dagje gehad.  

Dank je wel Jany, voor dit mooie 
weekeinde, dat we door jouw inzet 
hebben mogen beleven. 

Wij kijken alvast uit naar het volgende. 

Ann, copiloot van Jan Danckaers,  
in een  968 cabrio 

 

 

Ontbijt 

Zoals wel vaker bij TACB-leden ‘on tour’ 
was het niet voor iedereen even vroeg 

bedtijd geworden. Het goed verzorgde 
ontbijt werd dan ook in diverse ‘graden’ 
van aanwezigheid gebruikt door onze 
clubleden. Maar een kop koffie en 
bemoedigende woorden van ‘juf Jany’ 
verrichtten wonderen en begeleid door 
het weergaloze pianospel van een 
automatische piano nam iedereen 
afscheid van het uitstekende en gastvrije 
familiehotel Kastenholz. Buiten stonden 
de voitures – met een enkele vreemde 
eend in de bijt – in de ochtenddauw onder 
een flauw herfstzonnetje al te wachten, 
klaar voor een frisse start ! 

       Verslag: Eifel Safari—Dag 3 

Peter beoordeelt samen met een ezel het voer 
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Polonaise 

Afhankelijk van de goesting van piloot, 
copiloot, TomTom of Garmin bereikte 
iedereen via diverse mooie routes de 
eerste bestemming van die dag: ‘Wild- und 
Erlebnispark Daun’ 

Een safaripark zonder leeuwen, giraffen of 
olifanten, maar wel met lama’s, herten, 
everzwijnen, apen én ezels! Eén van deze 
ezels bleek dol te zijn op Rudi. Wij zijn er 
niet achter kunnen komen of het nu de 
stoere uitstraling van deze piloot betrof óf 
de lekkere brokjes ‘Wildfutter’ uit het 
groene doosje in zijn hand.  

Rudi werd in ieder geval in polonaise rond 
een boom langdurig achtervolgd door een – 
dat moet gezegd – zeer schoon exemplaar 
van een ezel! 

De rit door het landschap van het wildpark 
was op zich al mooi, maar de aanwezigheid 
van dieren op aanraakafstand, iets wat je 
normaal gesproken alleen op televisie zien, 
maakte dit bezoek tot iets heel bijzonders!  

Afscheid 

Om het laatste onderdeel van dit Eifel-

weekend tot een goed einde te brengen 
moest uiteraard de inwendige mens 
versterkt worden! Het lunchbuffet in 
Hotel Restaurant Pappelhof bewees hier 
goede diensten. Onder het genot van een 
drankje en van de gerechten uit de 
‘Gutbürgerliche Küche’ vond al een eerste 
evaluatie plaats. Eén conclusie kon al 
getrokken worden: het bestuur is volgend 
jaar weer de klos om opnieuw een 
dergel i jke  ri t te  o rganiseren! 
Met een lach échter zonder traan nam 
iedereen afscheid! Want binnenkort is er 
weer de Herfstrit, de Algemene 
Ledenvergadering en al weer de 4e Nacht 
van de klaplichten! Aan allen: tot gauw! 

Peter Haane, 944 S2 

Rudi vraagt een ezel ten dans 
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Voor ons 4e weekend trekken we naar weer een ander buitenland: we gaan op bezoek 
bij onze noorderburen. We verschuiven het weekend ook een paar weken terug, 
richting zomer, met meer kans op mooi weer. 

Duid het weekend van 12 tot 14 september alvast aan in je agenda. De komende 
maanden werken we het weekend verder uit  en laten we je meer weten via mail of 
website.  
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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 ons vorige nummer hadden we het 
over een iets minder exclusieve auto: de 
DAF 600. De DAF modellen zijn eigenlijk 
wel erg atypische transaxles. Het concept 
biedt zoveel voordelen voor de 
wegligging, dat vooral eerder sportieve 
wagens er voordeel bij hadden. Ik weet 
het, we zijn Porsche fans, maar in deze 
rubriek kunnen we vroeg of laat niet 
voorbij aan een ander ‘eerder sportief’ 
merk uit het Italiaanse Maranello.  

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 

Ferrari Daytona 

Vooruit dan maar, laat het paard 
steigeren, de andere Transaxle komt 
eraan: de Ferrari 365 GTB/4, GTS/4, beter 
gekend als Ferrari Daytona!  

De Ferrari 365 GTB/4 werd in 1967 
voorgesteld op het salon van Parijs. Hij 
zag er een beetje anders uit dan wat 
gebruikelijk was voor het merk. In feite 
ging Ferrari met de wat hoekigere stijl 
meer in de richting van sommige 
Lamborghini’s. Ferrari’s werden meestal 
getekend door studio Pininfarini. 
Lamborghini had geen vaste designer, 
maar koos vaak voor Bertone. De 365 
GTB/4 en afgeleide wordt vandaag 
beschouwd als één van de mooiste 
sportwagens uit dit tijdperk. Toch gaat 
designer Leonardo Fioravanti er prat op 
dat hij zijn meesterstuk in 7 dagen op de 
tekenplank toverde. 

transaxle-layout van de Ferrari Daytona 
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Zoals het gebruikelijk is bij Ferrari, 
verwijst het getal ‘365’ in de 
modelaanduiding naar de inhoud van één 
cilinder. Het betreft hier een 12-cilinder, 
dus er ligt een 4.4 liter in het vooronder. 
Geen middenmotor, gewoon een motor 
vooraan, zoals bij elke ‘redelijk 
geweldige’ auto! 

De ‘4’ in de benaming verwijst naar de 4 
bovenliggende nokkenassen. Deze V12 
‘Colombo’ was in zijn gewone versie 275 
km per uur snel. Je kon ermee gaan racen 
in Le Mans, maar ook redelijk 
comfortabel afzakken naar je nederig 
stulpje aan de Côte d’Azur. Echt een 
‘Zwitsers mes’, zo’n Daytona. Je kon er 
zowat alles mee, behalve je kroostrijk 
gezin in meenemen!  

Officieel werd de benaming ‘Daytona’ 
nooit gebruikt door Ferrari. Deze 
benaming viel de ‘365 GTB’ te beurt na 
zijn klinkende optreden in de 24 uur van 

Daytona. Een pre-productie lot Ferrari’s 
bezette er het volledige podium. In 1968 
werd in Frankfurt de 365 GTS/4 
voorgesteld. De B is een berlinetta, een 
berline dus, de S is de dakloze versie, de 
Spyder. Van deze versie werden slechts 
123 exemplaren geproduceerd. De 
Berlinetta haalde tussen 1968 en 1973, 
1284 exemplaren. Nu wil het 
eigenaardige ‘toeval’ dat er nu nog meer 
dan 123 Spyders rondtoeren! Inderdaad, 
de slijpschijf heeft weer toegeslagen. 
Sommige bezitters van een Berlinetta 
hebben in het verleden er niet beter op 
gevonden dan hun prachtige coupé te 
onthoofden ter wille van de nog grotere 
exclusiviteit. 

De ‘Daytona’ was tot diep in de jaren 70 
een ‘winner’ op de racetracks 
wereldwijd. Er werden verschillende 
wagens met een lichtgewicht carrosserie 
geprepareerd door voornamelijk privé 
renstallen. 

De andere ‘transaxle’ 



T
A
C
B
 
M
A
G
A
Z
IN
E
 

11 

Een laatste opmerkelijk optreden van een 
Spyder buiten competitie was te 
bewonderen in de ons nog bekende serie 
‘Miami Vice’. Sonny Crocket liet er zich al 
eens in zien. In werkelijkheid was er aan 
deze wagen geen cm Ferrari. Don Johnson m o ch t 
het stuur nemen van een iets minder exclusieve Chevrolet 
Corvette C3 met een plastic Ferrari Daytona GT ‘bodywork’! Een 
replica dus. Waarschijnlijk zou een echte 365 GTS/4 iets te duur en 
geriskeerd geweest zijn voor de dagelijkse autoachtervolgingen en 
stunts. 

Vandaag vind je een echte en perfecte 365 GTS/4 nauwelijks 
onder € 1,5 miljoen. En moest je er toch één vinden, kijk dan 
eerst even goed of je geen bramen van het slijpschijfgebruik 
kan ontdekken onder het tapijt! 

In de volgende uitgave behandelen we weer een markante 
‘andere’ transaxle. 

Werner 

De andere ‘transaxle’ 

©Foto’s:  
www.teknikensvarld.se  

www.autosgodrive.com  

www.3oneseven.com  

http://www.teknikensvarld.se/bildgalleri/don-johnsons-ferrari-daytona-spyder/
http://3oneseven.com/01/ferrari-375-gtb4-daytona-1972/
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Omschrijf jezelf in enkele 
woorden 

S po r tief ,  bou r go ndi s ch , 
be d acht z aa m,  ge slo ten , 
scherpzinnig. 

Sportief en bourgondisch, gaat 
dat wel samen? 

Toch wel, na een avondje 
heerlijk bourgondisch tafelen zit ik zondagochtend om 8u30 alweer op de fiets om een 
afstand van 100 à 110 km te koersen. In de winter doe ik dat iedere zondagochtend op een 
mountainbike, in de zomer fiets ik 3 keer per week telkens 70 à 80 km op een racefiets. 

Wat zou je over jezelf willen vertellen? 

Ik ben afgestudeerd aan de hogeschool met een diploma A1 Elektronica. Na mijn studie 
moest ik op mijn 24ste mijn dienstplicht vervullen in het leger. Ik vond het er vanwege mijn 
functie wel prettig en ben er enige tijd gebleven als beroepsmilitair. Ik was gelegerd in 
Heverlee. Mijn rang was onderofficier en ik gaf onderricht aan (dienstplichtige) soldaten in 
techniek/elektronica. Op mijn 30ste was ik wel klaar met het leger en ben ik in de zaak van 
mijn vader gestapt. Toentertijd was dat nog een bedrijf in elektromotoren. Vandaag de dag 

leid ik het bedrijf en ben ik succesvol 
overgestapt van elektromotoren naar 
tuinmachinerieën.  

Heb je leuke herinneringen die je wilt delen? 

Ik heb eigenlijk heel veel leuke herinneringen. 
Zo ging ik vroeger samen met vrienden, 
gewapend met een scherpe priem, duiken 
naar paling in de Oosterschelde. Ik heb ook 
paarden gemend, in tweespan. Op zeer jonge 
leeftijd was ik al autopiloot en racete op 
circuits in een BMW.  

in gesprek met ... 

Luc als paardenmenner in zijn jonge jaren. 

Luc Van de Velde 



 

 
Geweldige herinneringen heb ik ook aan karten. Ik 
heb nog gekart met, een nog zeer jonge, Michael 
Schumacher. Toen was hij al niet te kloppen! Racen 
met modelwagens deed ik ook, ik was zelfs Belgisch kampioen in 1982. (foto midden). 

Hoe ben je in aanraking gekomen met Porsche Transaxle? 

Dat is ook weer een verhaal op zich. Ik 
was een jaar of 12/13 en de broer van 
mijn vader had een vriend met een 
speedboot waarachter we gingen 
waterskiën. De boottrailer werd 
getrokken door, jawel, een Porsche 
911. Wat een auto! Op slag was ik 
verliefd en mijn ultieme droom was 
geboren. In 1988, 29 jaar jong en drie 
Golf GTI’s verder, had ik genoeg 
gespaard en ging ik vol goede moed 
naar Porsche-garage Verellen. De 
spaarcentjes waren echter niet 
toereikend voor een 911, maar het moest en zou een Porsche worden. En ziedaar, daar 
stond ze met haar mooie lijnen, een 944S geheel compleet uitgevoerd! Proefrit gemaakt: 

wat een goede wegligging en wat een 
goed rijgedrag. Ook dit keer was ik geheel 
verkocht. Zij prijkt nu, na 25 jaar, nog 
steeds in mijn garage en wordt regelmatig 
voor de TACB uitstappen van stal gehaald. 
Inmiddels is mijn ultieme droom ook in 
vervulling gegaan en ben ik de trotse 
eigenaar van een Porsche 911 (996). Ook 
een Cayenne en een Boxter behoren tot 
het wagenpark. Wij zijn dan ook in onze 
vrije tijd zeer veel onderweg, thuis tref je 
ons niet snel.  
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Het bestuur van TACB wil  hierbij Frederic bedanken 
voor zijn niet-aflatende inzet voor de club: als stichtend 
bestuurslid. Maar vooral voor het vele werk achter de 
schermen bij het opzetten en hosten van de website, 
het ontwikkelen van onze huisstijl  en het layouten en 
redigeren van de eerste twee magazines zullen we hem 
missen! 
 
Frederic, we zien je graag als enthousiaste TACB-er  
verschijnen op onze activiteiten in je 928 S4! 

 

Als Porsche aan het begin van de jaren 
negentig het plan heeft opgevat om het 
transaxle-gamma af te bouwen en 
uiteindelijk stop te zetten, wordt in 1993 
op de Detroit Motor Show de Boxster  
voorgesteld (foto hiernaast). De wagen is 
meteen een groot succes, iedereen is 
enthousiast over het retro-design dat 
teruggaat op de Porsche 550 Spyder.  

Aansluitend volgt een lange periode van 
ontwikkeling en testen, ook op de 
opernbare weg. Daarvoor worden 
‘Erlkönige’ of vermomde prototypes gebruikt. Voor de eerste generatie Boxster, volgens 
de interne codering bij Porsche 986, werd daartoe een auto samengesteld met de voor– 
en achterzijde van een toen actuele transaxle, de ons welbekende 968. Wellicht zou elke 
TACB-er het gedrocht meteen herkennen als bij elkaar geknutseld... 

Bronnen en foto’s : 
http://www.mytransaxle.de/forum  

http://nl.wikipedia.org/  

Porsche Boxster Prototype 
968 of 986? 

TACB 
bedankt! 

http://nl.wikipedia.org/
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18 mei 2014 

Dit jaar viert TACB zijn eerste Lustrum.  
Dit doen we met een meeting op 18 mei waarop we zoveel mogelijk Porsche 
TransAxles willen verzamelen. 
Zorg dat je ook aanwezig kan zijn! Ook niet-leden zijn welkom. Binnenkort 
meer info op deze website.  

Lustrumviering 
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