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In dit nummer: 

Lustrummeeting 
18 mei, Sint-Niklaas 

In gesprek met... 
Peter Haane 
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Met dank aan onze sponsors: 

ING Kantoor Ekeren 

Kristus Koningplein 6, 2180 Ekeren 

Tel 03/544 17 20 

Evenementenkalender 2014 

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 te allen 

tijde extra evenementen worden toegevoegd.  We raden dan ook aan om 

geregeld onze website te raadplegen voor eventuele wijzigingen. 
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e zijn halverwege het jaar, en dat wil zeggen dat er 
alweer een volgende editie van het magazine in 

jullie bus valt. 

Uiteraard blikken we terug op onze Lustrummeeting van 
18 mei jongstleden. Een woord van dank aan iedereen die 
aanwezig was om er mee een memorabel moment van te 
maken in de jonge geschiedenis van onze club. 

Graag proberen we als bestuur nog van dergelijke 
momenten op te zetten, zeker na alle bemoedigende 
woorden en felicitaties. 

Misschien wordt het Water- & Polderweekend dat 
plaatsvindt op 12-13-14 september er ook wel zo eentje. 
Inschrijven kan nog steeds, maar het aantal beschikbare 
plaatsen slinkt ondertussen. Je moet er dus snel bij zijn. 
Ook dan zal ongetwijfeld weer blijken dat we meer zijn 
dan een verzameling van mensen die met hetzelfde type  
Porsche rijden.  

De liefde voor de lijnen en de technische 
wetenswaardigheden van onze Transaxles zijn slechts een 
onderdeel van wat TACB in de kern eigenlijk is: een kring 
van bekenden, kennissen, ja in sommige gevallen echte 
vrienden, die elkaar op geregelde basis ontmoeten en 
terugzien. 

Bij deze ook nog een dankwoordje aan de uitbreidende 
gilde van sponsors, die ons weer wat meer armslag 
bezorgen om leuke en budgetvriendelijke activiteiten te 
organiseren. Je vindt hen her en der terug in dit magazine 
en op onze website. 

Hopelijk kunnen we velen van jullie weer begroeten op 
een van onze evenementen tijdens de tweede jaarhelft. 

Graag tot dan! 

 

Danny 

TACB President 
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Colofon 
 

Dit magazine kwam tot stand 
dankzij de medewerking van het 
voltallige TACB bestuur 
 

Uitgave: 07/2014 
 

TACB Magazine is een publicatie 
van: 
 

TransAxle Club Belgium 
De Wittestraat 78 
2600 Berchem 
 

info@tacb.be 
http://www.tacb.be 
 
V.U.: J. Kalhöfer, De Wittestraat 78, 2600 
Berchem  
De verantwoordelijke uitgever wijst alle 
verantwoordelijkheid af met betrekking tot 
aangeleverde artikels. 

4 Lenterit 27 april 2014 

Editoriaal 

10 Peter Haane 
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De lenterit had ditmaal plaats in de 
Westhoek naar aanleiding van 100 jaar 
Eerste Wereldoorlog, afspraak op de afrit 
Westkerke op de ’mensensmokkelparking’. 
Maar TACB denkt ook aan de innerlijke 
mens. Aangezien er op deze plek geen 
koffie te krijgen was, werd er geopteerd 
voor een statie verder, de Texacoparking. 

Het weer zat goed mee. Bij vertrek in 
Antwerpen geen wolk te bespeuren. 
Cabriodakje open, ... en dit bleef de ganse 
dag open. 

Na het oude centrum van Nieuwpoort 
onveilig gemaakt te hebben met een sliert 
van 944-ers trok de caravaan richting 
Deutscher Soldatenfriedhof Vladslo, een 
Duitse militaire begraafplaats waar meer 
dan 25.000 gesneuvelden uit de Eerste 
Wereldoorlog rusten (Diksmuide). Op het 
einde van dit kerkhof tref je een 
beeldengroep ‘Treurend Ouderpaar’, 
gemaakt door Käthe Kollwitz. Voor de 
beeldengroep ligt Peter Kollwitz, een van 
haar zonen. 

D e  r i t  w e r d 
voortgezet door een 
prachtig glooiend 
landschap. Bijna 
onvoorstelbaar dat 
hier zo werd 
g e v o c h t e n . 
Meermaals kon je in 
de verte de IJzertoren 
waarnemen. Kleine 
d o r p j e s  r o n d 
Diksmuide, waarvan 
je het bestaan niet 
wist, werden aangedaan om ten slotte op 
de plek van de lunch te arriveren: Café 
eethuis ‘In de vrede’, gelegen in de 
schaduw van de Sint-Sixtusabdij van 
Westvleteren. Hier werden er gretig 
kartonnekes met niet gelabelde fleskes 
Westvleteren gekocht. 

Na het wegspoelen van onze boterham 
met paterkespaté/-kaas reden we richting 
‘Hill 60’ te Zillebeke. Deze berg kwam tot 
stand door het aanleggen van de 
aanpalende spoorlijn. De ‘60’ verwijst 
naar de hoogtelijn, Strategisch gezien was 
de hoogte hier belangrijk. Nu wordt Hill 
60 gebruikt als schapenweide… en zal er 
in menig transaxelvoettapijtje wel een 
keuteltje gewrongen zitten. 

Van Zillebeke richting Passendale om een 
bezoek te brengen aan een van de 
grootste begraafplaatsen uit de Eerste 

27 april 2014   

Op 27 april jl. stond onze TACB lenterit 

op het programma. 

Verslag: Lenterit  
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Wereldoorlog, namelijk Tyne Cot Cemetery. 
Een hele mooie begraafplaats omgeven 
door een muur van silex keien (vuursteen) 
afgedekt met witte natuursteen. 

De veldslag die hier in 1917 woedde was de 
Slag van Passendale. Hier kwamen in 100 
dagen een half miljoen mensen om voor 8 
kilometer terreinwinst. Er wordt vooral 
stilgestaan bij de internationale dimensie 
van de oorlog door de bijdrage van zoveel 
verschillende naties van het toenmalige 

British Empire tijdens deze slag: 
Canadezen, Nieuw-Zeelanders, ... 

Na nog wat napraten kwam deze weer 
geslaagde, leerrijke en mooie lente rit ten 
einde. Met gesloten dakje en een hoop 
herinneringen huiswaarts. 

Namens alle deelnemers bedanken we de 
organisatoren voor wederom een 
prachtige rit. 

Bart van der Linden   
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5 Foto’s: Pim Vooys, www.oorlogsgravenwvl.weebly.com 
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De Sleutelhoek 

Motorolie 

1. Wat doet motorolie precies?  
De belangrijkste taken van motorolie: 
• Motorolie zorgt voor de afdichting tussen zuigers en cilinders; 
• Motorolie vermijdt het contact tussen verschillende bewegende delen; 
• Motorolie voert warmte af afkomstig van het verbrandingsproces; 
• Motorolie neemt verbrandingsresten en slijtagedeeltjes op en voert deze af. 
 
2. Hoe kan ik de kwaliteit van motorolie herkennen? 
De kwaliteit van motorolie wordt aangeduid door internationale normen API en ACEA en 
door normen van de autofabrikant. 
 
3. Wat betekent API? 
API staat voor: American Petroleum Institute. Dit is een Amerikaans instituut dat de kwaliteit 
van oliën aanduidt. API maakt onderscheid tussen benzinemotoren en dieselmotoren. 
• Benzinemotoren worden aangeduid met de letter S.  
• Dieselmotoren worden aangeduid met de letter C. 
Met een tweede letter wordt het kwaliteitsniveau aangegeven. Met enkele uitzonderingen 
geldt: hoe verder in het alfabet, hoe hoger de kwaliteit. Bijvoorbeeld: een motorolie kan de 
kwaliteitsaanduiding SL/CF hebben.  
 
4. Wat betekent ACEA bij motorolie?  
De ACEA is een Europese normering en staat voor: Association des Constructeurs Europeens 
d’Automobile ofwel Vereniging van Europese Automobiel Fabrikanten. De 
kwaliteitsaanduiding van de ACEA bestaat uit een letter, met daarachter een cijfer. 
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Motorolie 

ACEA maakt onderscheid tussen benzinemotoren (aanduiding met letter A), lichte 
dieselmotoren (aanduiding met letter B), dieselmotoren met een diesel partikel filter 
(aanduiding met letter C) en zware dieselmotoren (aanduiding met letter E).  
Met een cijfer achter de letter wordt het kwaliteitsniveau aangegeven. Bijvoorbeeld: een 
motorolie kan de specificatie hebben A3, B4, C3. 
 
5. Hoe kan ik de juiste olie kiezen voor mijn auto? 
In het instructieboekje van de auto staat aangegeven welke type motorolie (dat wil zeggen 
welke specificatie) de motor of versnellingsbak van uw auto nodig heeft.  
 
6. Wat is viscositeit, en hoe kan ik deze van een motorolie herkennen? 
De dikte van een motorolie is een belangrijke waarde. Deze wordt aangegeven door het 
begrip viscositeit, welke afhangt van de temperatuur. Olie met een lage viscositeit is dun en 
olie met een hoge viscositeit is dik. SAE (Society of Automotive Engineers) is het 
internationale instituut dat de norm voor de motorolieviscositeit heeft vastgelegd. 
De viscositeit van motorolie is bij lage en hoge temperatuur vastgelegd. Zodoende wordt de 
aanduiding bijvoorbeeld: SAE 5W30, 10W40, 15W40, 20W50. 
Het eerste getal met de letter W: hoe lager het getal, des te dunner is de olie bij lage 
temperaturen (van belang bij koude starts). De meest voorkomende zijn: SAE 0W, 5W, 10W, 
15W, 20W. 
Het tweede getal na de letter W: hoe hoger het getal des te dikker blijft de olie bij hoge 
motortemperaturen (van belang in de zomer). De meest gebruikte zijn: SAE 30, 40, 50. 
Een algemene stelregel is dat: hoe hoger het SAE nummer, hoe hoger de viscositeit. 
 
7. Wat is het voordeel van synthetische motorolie? 
Bij het gebruik van synthetische motorolie zijn er een aantal voordelen: 
• Een synthetische motorolie heeft een lagere weerstand waardoor het 
brandstofverbruik lager is. Een gunstiger brandstofverbruik betekent natuurlijk een 
kostenbesparing. Een lager brandstofverbruik is daarnaast ook beter voor ons milieu. 
• Een synthetische motorolie is dunner, waardoor de olie, ook bij de koude starts, zich 
sneller door het motorblok zal laten smeren. Door de snelle smering wordt motorslijtage 
sterk verminderd. 
• Synthetische motorolie zorgt voor stabielere thermische eigenschappen. Dit betekent 
dat de olie langer en beter tegen zware belasting is opgewassen en zodoende langere 
verversingstermijnen kent.  
Wanneer moet u uw olie verversen? Dit hangt af van de auto en type motor. In het 
instructieboekje staat wanneer u de olie dient te verversen. 
Bij oudere motoren kunnen er wel nadelen optreden als er overgeschakeld wordt van 
minerale of half-synthetische olien naar synthetische olie. De synthetische olie heeft een 
reinigende werking en lost aanslag van niet synthetische olie op. Hierdoor kunnen 
dichtingen gaan lekken. 

T
A
C
B
 
M
A
G
A
Z
IN
E
 



T
A
C
B
 
M
A
G
A
Z
IN
E
 

8 

Motorolie 

8. Wanneer moet ik olie bijvullen? 
Met de oliepeilstok kunt u meten of er 
nog voldoende motorolie in de motor 
zit en dus voldoende smering kan 
leveren. Let op: het verschil tussen 
minimum olie dat erin moet zitten en 
het maximum is ongeveer 1 liter. 
Controleer uw oliepeil regelmatig. 
Wanneer het olielampje op uw 
dashboard gaat branden bent u 
eigenlijk al te laat!  
Het is raadzaam altijd een 1-liter 

verpakking (van de juiste type motorolie voor uw auto) in de auto te hebben liggen. Mocht 
dan toch het olielampje gaan branden dan kunt u olie bijvullen en verder rijden. Doorrijden 
met een te laag oliepeil kan (blijvende) schade veroorzaken aan de motor. 
Wat als dan toch het olielampje gaat branden?  
Het is raadzaam zo snel mogelijk de auto stil te zetten. Vul dan direct de juiste motorolie bij 
(zoveel zodat het oliepeil tussen de min. - max. zit, dit is al gauw 1 liter motorolie) . Rijdt dan 
door naar het eerste tankstation of garage en peil daar opnieuw hoeveel olie u 
daadwerkelijk bij moet vullen.  
 
9. Is het schadelijk als er motorolie van een ander merk wordt bijgevuld? 
In principe niet, mits de andere olie hetzelfde kwaliteitsniveau (= gelijke specificaties) en (bij 
voorkeur dezelfde) viscositeit bezit. 
 
Danny Camphyn 
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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. 

Er kan nog ingeschreven worden, maar dan moet je er snel bij zijn.  

Stuur een mail naar info@tacb.be, en we bekijken of er nog plaats is.  
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Wie ben jij in enkele woorden? 

Rustig, nauwkeurig, toegankelijk, introvert. 

Wie ben je en wat doe je? 

Ik ben Peter Haane, 55 jaar, geboren en getogen in 
Maastricht (Nederland), getrouwd met Lea en nog 
steeds woonachtig in Maastricht. Ik ben binnen- 
en buitenhuisarchitect. Voor mij is architect zijn 
geen beroep, maar een roeping. Als klein jongetje 
was ik al verschillende soorten huisjes aan het 
tekenen. In de 4e klas van de lagere school kregen 
we de opdracht een pauw te maken die moest gaan dienen als wandversiering in de gang 
van de school. 4 werden er uitverkoren waarvan ik de nummer 1 was. De onderwijzer, 
broeder Hubertus, gaf als commentaar ‘Artiest in de dop’. Dát ben ik nooit vergeten.  

In het begin ging alles heel onbewust, maar op de middelbare school begon ik te 
ontwerpen en ging ik nadenken over hoe iets bij elkaar hoort en in elkaar past: gevels, 
huizen van binnen en buiten. Binnen en buiten: voor mij zijn die twee zaken onafscheidelijk 
van elkaar, geen buiten zonder binnen en omgekeerd, geen binnen zonder buiten. Na de 
middelbare school, Gymnasium, nog voordat ik mijn diploma had, ben ik al begonnen aan 
de Academie voor Beeldende Kunsten, waar ik na 5 jaar ben afgestudeerd als 
binnenhuisarchitect. Hierna heb ik nog 8 jaar de avondopleiding buitenhuisarchitect 
gevolgd aan de Academie 
van Bouwkunst, welke ik 
ook met succes heb 
afgerond. Overdag werkte 
ik,  beginnende als 
aankomend tekenaar, 
opbouwend tot bouwkundig 
tekenaar en zo verder tot 
architect. In 1996 ben ik 
voor mijzelf begonnen. 

Naast mijn passie voor 

in gesprek met ... 
Peter Haane 
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ontwerpen heb ik ook een passie voor auto’s. Al heel 
jong interesseerde ik mij voor auto’s. Kocht altijd 
autobladen en ging naar de races op Zolder in de 70-
er jaren van de vorige eeuw. De tijden van o.a. Jacky 
Ickx, Gilles Villeneuve. Ik was erbij, op het circuit van Zolder in 1982, toen Villeneuve 
verongelukte. De eerste auto van mijn vader, die ik mij kan herinneren, was een Renault 
Dauphine, op de achterbank slapen en wakker worden in Lugano.  

De eerste auto van Lea en mij was ons ‘zwarte 
spook met rioolbuizen’, de bijnaam van onze 
Honda Civic tot grote verontwaardiging van Lea.  

Hoezo en waarom een Porsche Transaxle? 

In 1976, ik zat op de kunstacademie, kwam een van 
de docenten, een Duitser, aanrijden in een Porsche 
924. Mijn eerste gedachte toen ik deze auto zag: 
‘Wauw, als ik later geld heb, wil ik zo’n auto’! Het 
heeft nog wel wat jaren geduurd, maar op een 
zeker moment, ik reed in een Mazda, kwam ik bij 
de garage van Ludy Wolfs terecht. Na onderhandeling zou ik € 300 krijgen voor mijn Mazda 
als ik de 944S2 zou kopen. Dit aanbod kon ik niet laten lopen en de 944S2 met een KM-
stand van 237.000 was van mij. Inmiddels staat er bijna 300.000km op het klokje. Ik vond 

zoveel jaren later de vorm van de 
944 toch mooier dan die van een 
924 en daarom is het een 944 
geworden en niet de jeugdwens 
924. 

Heb je hobby’s? 

Reizen vind ik geweldig. Zo ben ik 
in 1991 met de trein van Moskou 
naar Peking gereisd. Toevallig was 
ik in Moskou op het moment dat 
Gorbatsjov werd afgezet en Jeltsin 
de macht overnam. In 1994 heb ik 

een groepsreis geboekt naar Tibet. Ik ben erg geïnteresseerd in Oosterse culturen en met 
name in de oorsprong van het Boeddhisme. In 1997 het ik zelf een backpackreis naar Tibet 
georganiseerd. Ik wilde zelf beleven hoe het is om te overleven onder primitieve 
omstandigheden en mijn nieuwsgierigheid naar de oervorm van het Boeddhisme nog 
verder uit te zoeken. Eigenlijk was deze reis onze huwelijksreis, maar Lea is thuisgebleven… 
Zij zag een reis onder zulke primitieve omstandigheden niet zitten. Na deze verre reizen 
zijn we hoofdzakelijk in Europa gebleven. 

In 2013 heb ik nog een cursus basismechanica, onder leiding van een vrouwelijke docent, 
gevolgd in Hasselt. 

Foto’s: Peter Haane, Jan Kalhöfer 

in gesprek met ... 
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Lustrummeeting  

18 mei 2014 

Een ge(s)laagde meeting 

Wat is ons recept? 

Laten we beginnen met onze bodem: een feeërieke locatie nodig. Het marktplein van Sint 

Niklaas was versierd met bloemen en planten en ook wel met blinkende bolides. Deze 

sportwagens van een niet nader genoemd merk uit Duitsland stonden in de spotlight. Niet 

dat we daarvoor belichting nodig hadden want de zon was gul met haar stralen. 

En als het marktplein goed en wel vol begon te raken kregen we bezoek van onze vrienden 

uit Nederland. Na een rit van een 

200 km voor sommigen onder hen 

konden ze zich tegoed doen aan 

wat frisdrank en een koffie. 

Heel snel al werden de wagens 

gekeurd door kenners maar bovenal 

liefhebbers. Was de ene wagen niet 

honderd procent origineel dan had 

die man toch wel een knappe 

vrouw mee die het plaatje dan weer 

compleet maakte.   

foto Jan Kalhöfer 

De professionele jury (foto Jos Stolck) 
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Het keuringsaspect was 

een belangrijk gegeven 

want de waardestijging 

van een wagen is niet 

te onderschatten als er 

een TACB-prijs aan 

toegekend is.  

Onze jury voor Best of 

Show bestond uit 3 

Nederlanders die in hun vrije tijd wat aan Porsches sleutelen.  Toevallig hebben ze daar ook 

hun beroep van gemaakt en leek het hun wel een fijn idee om samen op zoek te gaan naar 

die ene wagen die de prijs het meest verdiende. Zoals dat gaat met Awards waren er 

favorieten. Een 928 was niet op tijd afgeraakt, een rode 924 met tupperware uitbouw werd 

het ook niet. Nee de prijs ging naar een originele 924S en die man had dit echt niet 

verwacht.  

Voor de volgende prijs hadden we geen gokchinees nodig. De oudste wagen hoor ik u 

vragen? Ja inderdaad, die was wel voor die rode Carrera GT van Hans.  

foto Jos Stolck 

foto Jos Stolck 
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Welke transaxle maakt een vrouw het meest gelukkig? Dat heeft onze vrouwelijke jury voor 

u uitgeplozen. Zolang het een rode is en een cabrio dan maak je het meeste kans op de 

lady's choice award.  

 

We zijn verheugd dat de meeting met 75 aanwezige auto's en onze receptie voor onze 

leden achteraf zo een groot succes was. 

Tot op ons volgende lustrum.  

Kevin Vandepitte 

Lady’s choice (foto Jos Stolck) Oudste TransAxle (foto Jos Stolck) 

Of was dit de Lady’s choice? (foto Jan Kalhöfer) De winnaars van de TACB-trofeeën (foto Jan Kalhöfer) 

De ledenreceptie (foto’s Jan Kalhöfer) 
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5de Driversrit 

Onze nationale feestdag is telkenmale de uitgelezen gelegenheid voor de organisatie van de 

Driversrit. De titel laat al vermoeden waarover het gaat... Er zal moeten gereden worden. 

Enkele honderden kilometers in de Ardennen zullen onder onze bolides doorglijden, doch 

met voldoende stops om de spieren weer los te maken en/of de inwendige mens te 

versterken. 

Dit jaar gaan we van start op de muur van Hoei, waar we eerst verzamelen blazen voor een 
koffie in het etablissement recht tegenover de kerk. Het adres voor de gps:  

Plaine la Sarte, 4500 Huy  - Tijdstip 9:00h. 
Van daaruit wordt het makkelijk, want dan moet er alleen maar gevolgd worden, met 
andere woorden: Follow Your Leader! 
 
We doorkruisen de Ardennen over echte 'driverswegen', met een minimum aan verkeer, 
verkeerslichten en flitscamera's, om uiteindelijk te arriveren op een plekje waar we met een 
diner afsluiten. 
 

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

Geen deelnamebijdrage, ieder betaalt het eigen verbruik onderweg. 
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TACB FOTOPAGINA 

Foto’s: Jos Stolck 


