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Deze kalender werd met zorg samengesteld en bevat een overzicht van alle ingeplande activitei-
ten bekend bij het ter perse gaan. Desondanks kan het voorkomen dat omwille van omstandig-
heden 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.  
 

Evenementenkalender 2016 

24 januari Nieuwjaarsbrunch 

13/14  februari  Flanders Collection Cars 

4/6 maart  Antwerp Classic Salon 

19 maart Winter rit 

10 april T&C 

17 april Lente rit 

8 mei T&C 

22 mei Porsche Scene Life  te Best 

31 mei / 5 juni 
 

Alpen  Klassik 

21 juli Zomer rit 

7 augustus T&C 

18 september T&C 

30 september / 2oktober NiederRhein Weekend 

23 oktober Herfst rit 

20 november Algemene Leden vergadering 

10 december Nacht van de Klaplichten 
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Editoriaal 
 
We zijn in de donkere dagen van het jaar belandt wanneer ik 
dit editoriaal schrijf.. 
Het laatste evenement van 2015, de 6de nacht van de klap-
lampen, is net verreden.  
Het werd gesmaakt door de deelnemers die er een zeer leu-
ke avond aan overhielden, ook al verkenden enkelen wegen 
die niet in het roadbook voorkwamen... 
Het moment om even terug te blikken op een toch wel heel 
succesvol TACB jaar.  
De club groeit en bloeit, en de toekomst ziet er prachtig uit.  
Steeds meer leden voelen zich thuis in ons clubje, temeer 
omdat het niet enkel om datgene draait wat ons verenigd, 
de Porsche TransAxle, maar wel om alles wat er omheen zich 
afspeelt.  
Jammer genoeg moeten we tijdens dit jaareinde ook af-
scheid nemen van Marc Cools, onze secretaris, die beslist 
heeft om persoonlijke redenen zich uit het bestuur en de 
club terug te trekken.  
Uiteraard danken we hem voor de inzet die hij getoond 
heeft voor TACB.  
Mocht iemand zich geroepen voelen om het bestuur te ver-
voegen, dan mag deze zich uiteraard melden op ons alge-
meen emailadres: info@tacb.be 
Het voltallige TACB bestuur wenst al z'n leden en hun fami-
lieleden een gezond en veilig 2016 toe waarin er heel wat 
mooie, aangename kilometers onder hun transaxle wielen 
mogen doorglijden. 
Graag tot op één van onze evenementen in 2016 ! 
 
Danny 
TACB President 
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Opaalkust Weekend/1 ...door Jeannine 

En eindelijk was het zover, zaterdag 3 oktober 2015.   
 
Met de Opaalkust in onze gedachten waren we er allemaal klaar voor. 
We werden met z’n allen verwacht aan het Van der Valk Hotel in Gent-Nazareth om-
streeks 09.30u.   
Een redelijk uur voor diegenen die van ver moesten komen. Het TACB-bestuur denkt 
dan ook overal aan hé!  De koffie stond klaar en het deed goed om iedereen na de 
lange zomerperiode weer terug te zien. 
Na de telling van de aanwezigen bleken Peter en Lea er niet te zijn. Na een telefoontje 
bleken ze met panne te staan, gelukkig niet al te ver van huis.   
Later bleek dat de pechdienst wat 
op zich liet wachten vooraleer ze 
hun “gewone” wagen konden 
ophalen om de tocht verder te 
zetten. 
Na de uiteenzetting van het pro-
gramma door Jany, ging het rich-
ting Herberg ‘Het Boerenhol’ in 
Poperinge (B) waar we werden 
verwacht om 12.15u voor de 
lunch.  
Het leek wel in de “middle of 
nowhere” te liggen, te midden 
van de weiden, boerderijen en 
prachtige landweggetjes.  Om niet te spreken over de zon, die leek uit een catalogus 
te zijn besteld “ge verdient wat ge verdiend”. 
Door de voorgeladen GPS-route was het een koud kunstje om daar tijdig aan te ko-
men.  En, als je iemand kon volgen was het nog gemakkelijker, rijden maar ! 
De lunch was een typisch streekgerecht, hun specialiteit “De Grote Tellore” met paté, 
warme beenhespe, Poperings potjesvleesch, schelle van de zeuge en gerookte hespe 
met een pellepetat, boerenbrood en cruditeiten. Tof hé dat Oost Vloams! 

 
Tijdens de lunch hield Luc er een vrouwelijke 
Porsche fan aan over. Fotoke vóór de auto, 
fotoke aan de zijkant van de auto, ritje naar 
ginder, ritje naar daar en de fan was super 
tevreden, nog efkes achter het stuur en haar 
dag kon niet meer stuk.  Als tegenprestatie 
mocht ze de groepsfoto’s maken, voor wat 
hoort wat natuurlijk. 
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Van het Boerenhol ging het richting Frankrijk namelijk naar het Musée du Mur de 
l’Atlantique.  Even zonder ingeladen route maar op de ouderwetse manier de weg 
zoeken had ook wel iets. Prachtige rit, het heuvelachtige Frankrijk met z’n smalle 
weggetjes konden onze Porsches en iedereen wel bekoren.  De ene arriveerde al 
wat sneller dan de andere maar om de laatkomers bij de groep te roepen had Rudi 
(van Lieve)  het lumineuze idee om deze via het geluid van zijn gsm op appel te roe-
pen.  Iedereen lustte wel een verfrissing, maar dat was voor na het museumbezoek-
je, alhoewel dat terrasje wel verleidelijk was gingen de laatkomers meteen in op 
Rudi zijn verzoek om de groep 
te vervoegen. 
De blikvanger van het muse-
um was het geweldig kanon 
dat Engeland kon bereiken 
vanuit Frankrijk, in die tijd een 
hele prestatie, deze had dan 
ook een geweldige loop !?!  
Voor de rest was er in het mu-
seum ook nog het een en het 
ander te zien maar onze ge-
dachten stonden op die 
“Frisse pint” op dat terrasje …
amai dat smaakte. 
Na ons terrasje ging het richting “Hostellerie Du Chateau des Tourelles”, de plek 
waar iedereen naar uitkeek, hier werden we verwacht om 17.45 u, op de borreltijd 
om 19 u en op het diner om 20 u.  De auto’s van TACB stonden mooi op de parking 
van het terrein, net iets voor een Chateau.  Het diner was voorzien van een voorge-
recht, een hoofdgerecht, een nagerecht en iedereen die dacht dat het nu wel ge-
noeg was geweest kwam er als klap op de vuurpijl een kaasschotel.  Was dat nog 
even puffen om dat er nog bij te proppen. 
Na het diner werd er nog wat nagelachen in het salon en hiermee konden we dan 

gelukkig en voldaan de eerste dag van ons opaalweekend succesvol afsluiten. 
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Opaalkust Weekend/2….door Werner 

De dag in Hostellerie Le Wast, Château Des Tourelles, begint met een verrassing van for-
maat! 
Ik, Werner Van Halewyck, blijk zowaar één van de eersten te zijn die paraat staat voor het 
ontbijt. 
Dit overkwam me nooit eerder. Het leidt tot enige introspectie. Ik herken mezelf nauwe-
lijks in deze handelswijze! 
Ongetwijfeld moet mijn onderbewustzijn op de hoogte zijn geweest van de uitstekende 
kwaliteit van het ‘petit déjeuner’.  
Werkelijk  alles is aanwezig om de dag zonnig te laten beginnen. 
 
‘Zonnig’ is het kernwoord van dit  ‘Opaalweekend’. ‘Stiptheid’ misschien ook wel. 
Onze gelegenheids-Akela, Jany,  heeft de organisatie  immers  stevig in de hand. 
Vandaag staat er een ‘strandwandeling’ op het programma.  

Een activiteit die altijd steek houdt, 
zo vlakbij de zee. 
Afspraakpunt is  ‘de’ parking  bij 
Cap Griz Nez. 
 
Door het glooiende landschap, nat 
van de dauw, in het schijnsel van 
de opkomende zon, glijden onze 
bolides richting kustlijn. 
Het gehanteerde concept is, gein-
spireerd door de ‘zondagsrust’ van 
Ruth, mijn co-piloot… We volgen 
gewoon de ‘kudde’! 
In onze ‘kudde’ luistert de voorgan-

ger naar de naam Rudi.  
Hij brengt ons feilloos naar ‘de’ parking  van Cap Griz Nez. ‘De‘ parking blijkt echter bij 
nader toezien ‘een’ parking te zijn. 
Het komt er zowat op neer dat de andere ‘kuddes’, op de juiste plaats van afspraak, tever-
geefs de horizon afturen op zoek naar de Rudi adepten. 
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Met een klein half uur vertraging gaan we uiteindelijk doen waarvoor we kwamen:   
“Wandelen”! 
Het inspirerende landschap  verbaasd menig  TACB – er. Zo vlakbij en toch zo anders dan 
de Vlaamse kust. Voor velen is het een prettige kennismaking met ‘Le Nord’. 
Zo’n gezonde wandeling maakt ook hongerig. Geen nood, alles is piekfijn geregeld voor 
de lunch.  
 
In Audresselles dekt  
‘Mimi’ de tafel!  
‘Chez Mimi’ is een res-
taurant met veel 
‘couleur local’, eenvou-
dig, gezellig, en met een 
uitstekende keuken. 
Helaas hebben Jany en 
Hans moeten afhaken 
voor de lunch. Zodoende 
wordt van mij verwacht 
om het één en ander in 
goede banen te leiden. 
Dat betekent, in de prak-
tijk, een overschakeling 
naar de modus van de 
‘georganiseerde chaos’. 
Een stijl die wonderwel 
past bij de gelegenheid,  
gezelschap en locatie. 
 
Het keuzemenu wordt geserveerd, blikvanger is de rijkelijke versierde 
‘plât du fruits de mer’. 
Vol overgave wordt er gesmuld van al het lekkers. De sfeer is optimaal. 
 Na het dessert nemen we afscheid van elkaar. Sommigen, die de luxe van de tijd als 
bondgenoot hebben, blijven nog even langer hangen in de streek.  
Anderen willen de ‘last post’ horen blazen in Ieper. Nog anderen gaan in de rij staan voor 
een bak Trappist van West-Vleteren. 
Zelf volgen we ‘kleine weggetjes’ specialist  Jan Danckaers, oostwaarts, richting Antwer-
pen. 
Het is al erg laat als we ‘moe maar voldaan’ onze oprit zien naderen. 
Een schitterend ‘Opaalweekend’ voegen we toe aan de reeks onvergetelijke  
TACB- events. 
 
  



 

In onze rubriek de « andere transaxle » belichten we doorgaans een Transaxle van  
’niet – Porsche’ makelij. 
Niet zo deze keer. We bekijken  een  Porsche Transaxle van naderbij. Toch is dit ook een 
beetje een ander verhaal. Vandaar dat we onze rubriek  voor de gelegenheid hebben omge-
doopt naar  ‘de ietwat andere Transaxle story’ ! 
Het voorwerp van onze aandacht is een echte Porsche Transaxle, de 924 GTS. We brengen 
hem in verband met zijn meest prominente bezitter. 
Vijfvoudige Le Mans winnaar…Derek Bell. 

Om het imago van de ‘924’ 
reeks op te krikken,  en de 
interne competitie met de 
911 wat aan te scherpen. 
greep Porsche in 1979 terug 
naar een beproefd concept, 
de racerij. 
Met het project 937 werd 
een nieuw prototype gecre-
ëerd. In feite betrof het hier 
een omgebouwde 924 Turbo 
met 170 pk, voorzien  van 
een zogenaamde  
‘aero – kit’ en gespoten in 
het passioneel ogende 
‘Guards Red’. 

In de race-versie, de 924 CGT werden er nog ettelijke pk’s meer uitgewrongen, maar zelfs 
dan was de wagen niet uitzonderlijk snel. Door zijn algehele robuustheid  en bedrijfszeker-
heid slaagde deze wagen er wel in om in 1980 een zesde plaats weg te kapen in Le Mans. 
Geïnspireerd door het niet onaardige succes van dit prototype, besloot Porsche, ter homo-
logatie in1980, een kleine serie te produceren. Een 400 tal exemplaren werden gefabriceerd 
in de kleuren zwart, rood en zilver. 
In 1981 werd besloten om een nog 
exclusievere productie op te star-
ten in de sportwagenafdeling te 
Weissach. 
De Porsche 924 GTS, was een 60 
tal kilo lichter gemaakte 924 GT, 
voorzien van een surplus van 25 
pk en met de remmen van de 911 
Turbo. 
In totaal werden er 59 exemplaren 
gebouwd, allemaal voorzien van 
een ‘Guard Red’ laklaag. 
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 De ‘ietwat andere’ Transaxle story ...door Werner 



 

T
A
C
B
 
M
A
G
A
Z
IN
E
 

9 

Deze wagen werd enkel verkocht van fabriek naar eigenaar. De eerste sleutel werd over-
handigt  aan de fabrieksrijder Derek Bell. 
 
Derek Bell was in 1981 een befaamd autocoureur. Hij had er al een bescheiden carrière 
opzitten als formule 1 piloot bij onder andere, Mc Laren, Surtees en Techno. Ook was hij er 
in geslaagd om in 1975 de overwinning te behalen in de 24 uren van Le Mans. 
Tot op de dag van vandaag is Derek Bell de trotse bezitter van dit ‘rood stukje technologie’ 
wat hem een beetje toevallig in handen gevallen is, zo wil de overlevering. 
 
In 1980 had Bell een contract voor 1 seizoen getekend als piloot bij de motorsportafdeling 
van Porsche. 
Er werd hem gevraagd een wagen te kiezen voor zijn dagelijkse verplaatsingen. Vermits Bell 
er vanuit ging dat hij waarschijnlijk maar 1 jaar het privilege zou hebben om fabrieksrijder 
te zijn, vond hij het een goed idee om gewoon te gaan voor een wagen die veel geld kostte. 
De wagen was immers een deel van zijn vergoeding en er werd overeen gekomen dat na 
beëindiging van het contract, de wagen zijn eigendom zou blijven. 
Vermits het in 1980 een gangbaar idee was een 911, een oude kar te vinden koos hij voor 
de ‘top-end’ wagen van dat ogenblik de Porsche 928 S. 
De juiste kleur en accessoires werd gekozen, maar tegen Januari 1981 was het ‘voorwerp 
van verlangen’ nog steeds niet van de band gerold. 
 
Bell kreeg een telefoontje van de Porsche-bonzen  met de vraag  of hij misschien geïnteres-
seerd was in een product dat de sportwagenafdeling net had gefabriceerd, de 924 GTS! 
Bell was niet enthousiast…’ik wil geen Audi, ik wil een Porsche’ zei hij, maar uit nieuwsgie-
righeid aanvaarde hij toch een proefrit, met het gekende gevolg. 
 
Vandaag is de 924 GTS nog steeds 
Bell’s lievelingswagen. Hij gaat er 
spaarzaam mee om want hij vindt in 
deze auto de perfecte mix van voertuig 
met race genen, dagelijks bruikbaar en 
bovendien economisch in gebruik.  
Al meer dan 30 jaar is het grote liefde 
tussen Bell en zijn exclusieve transaxle. 
 
 
Derek Bell bleef veel langer bij Porsche dat dat ene jaar. Hij won voor Porsche nog 4 maal 
de 24 uren van Le Mans,  vaak in het gezelschap van Jacky Ickx. Verder kwam hij onder an-
dere ook 3 maal zegevierend over de finishlijn in de 24 uren Van Daytona en won hij 2 keer 
het World Sportscar Championship.  
                                                                                                                                     



T
A
C
B
 
M
A
G
A
Z
IN
E
 

10 

Herfstrit ...door Jan 

Heel vroeg al priemde de zon door het wolkendek, en al snel klaarde de hemel open.  
Het beloofde een mooie dag te worden, dus het dakje van de 968 moest natuurlijk weer 
volledig omlaag 
We waren alweer wat laat, dus noodgedwongen namen we de autobaan , richting Lim-
burg. 
 
 
In tegenstel-
ling tot wat 
sommigen 
denken, kan 
je makkelijk 
met 130 
cruisen met 
open dak. De 
cabrio is 
uitzonderlijk 
stil en dank 
zij het wind-
schermpje 
heb je geen 
enkele last 
van wind in 
de nek. 
 
 
Tot afrit Westerlo hebben we het volgehouden en dan moesten we eraf om onze geliefde 
‘boerenweggetjeskaart’ te volgen. 
 
Echter…hoe dichter we bij het verzamelpunt kwamen hoe meer het weer verslechterde…
de eerste regendruppels lieten zich voelen, dus het dakje ging terug dicht. 
Tot overmaat van ramp begaf de linker ruitenwisser het. Gelukkig was enkel de moer los-
gekomen, dus het euvel was gauw hersteld. 
 
Aangekomen bij Ludy ‘s Porschebedrijf konden we weer smullen van de heerlijke  Lim-
burgse vlaaien met koffie. Er waren voor deze rit heel wat nieuwe leden ingeschreven en 
er werd druk kennis gemaakt  
We konden ons vergapen aan de vele mooie transaxles in de toonzaal en ik moet zeggen 
dat ik het spijtig vond dat de hele mooie exemplaren alweer verkocht waren. 
Na een duidelijke uiteenzetting over de te volgen route vertrokken we op weg met het 
uitgebreide roadbook. 
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De goed voorbereide rit bestond uit de ons zo dierbare kleine weggetjes, weidse vlakten 
en pittoreske dorpjes. 
Mede door het regenweer, waren de anders zo lieflijke wegen veranderd in glibberige 
slijkbaantjes, maar dank zij de uitstekende wegligging van onze transaxles vormde dat 
geen enkel probleem. 
’s Middags kwamen we aan een gezellige taverne, waar we konden genieten van een 
overvloedig broodbuffet met uitgebreid beleg en iedereen vertelde honderduit over 
hun ’soms eerste’ ervaring met het bolleke-pijl concept. 
Na de middag ruilde ook het mooie Limburg de regen voor de zon en het dakje kon 
weer naar beneden. 
Opnieuw reeg de 968 de ene bocht aan de andere en kwamen we door zulke mooie 
landschappen, dat we ons wel in het zuiden van Frankrijk waanden. 
Rond vier uur zijn we nog gestopt in de abdij Val-Dieu voor een lekkere trappist en een 
blok streekgebonden kaas. 

 
Onderweg hebben we nog een ‘handje’ geholpen met het verwisselen 
van een platgereden band van onze penningmeester, Jan Kalhöfer, en 
waren verwonderd dat het thuiskomertje van meer dan 25 jaar oud, nog 
intact was. Van Porsche-degelijkheid gesproken. Alléén…waar blijf je 
met het defecte wiel in een cabrio???? 
 

 
Voor het diner wer-
den we verwacht in 
de taverne   
‘aon’ t bad’  waar 
Ludy had gezorgd 
voor een uitsteken-
de tafel met een 
mooi uitzicht op de 
rivier. We hadden 
de keuze uit ver-
schillende gerech-
ten voor een meer 
dan billijke prijs, 
waarvoor dank aan 
Ludy. 
 

Na de vermoeiende dag smaakten de lekkere schotels hemels, en na nog wat nakaarten 
konden we ”gesloten” op weg naar huis. 

Herfstrit ...door Jan 
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 - BOETIEK  

 
Transaxle Club Belgium    
jany.koppenaal@tacb.be  
 

                                    
  Omschrijving:   
fijngebreide trui van 50% katoen, 50% acryl   
1x1 ribgebreide V-hals   
1x1 ribgebreide manchetten   
kleur: navy blue   
Herenmaten: XXS t/m 3XL     
Damesmaten: XXS t/m 3XL     
Prijs inclusief geborduurd TACB logo op de borst voor zowel heren als dames € 45,--  
————————————————————————————————————————————————  

                  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

Beide items zijn van West Europese makelij. 
Maatvoering: 
Voor de truien en herenhemden: Standard 
Voor de damesblouse: Frans/Belgisch 
Ter informatie:  
Dames:  XS=36  S= 37/38  M= 40  L=42  XL=44  2XL=46       
Herenhemd:  S=37/38  M=39/40-41  L=42/43  XL=44-45/46  2XL=47/48 
 
 

 

Plaats logo 

Logo 

Omschtijving: 
Dames– en herenblouse 
70% katoen   30%  polyester 
Kleur: Wit 
Herenmaten: XXS t/m 3XL 
Damesmaten: XXS t/m 3XL 
Prijs inclusief geborduurd TACB-logo  
en voornaam op de borst   € 37 
Herenmodel met borstzak 

TACB      kledinglijn 

damesmodel 
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Lermoos 

Alpen Klassik   voorstelling 
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Na 7 jaar beginnen we een echte volwassen club te worden. Langzaam  maar zeker is er 
een stabiel basisbestuur ontstaan. Voor de enthousiaste leden, die vaak van de partij 
zijn, zijn ze in ieder geval van gezicht wel bekend. Hoog tijd om de bestuursleden eens 
nader onder de loep te nemen en voor te stellen. 

 

President Danny Camphyn 
 
Danny is tot nu toe de eerste en nog steeds zittende voor-
zitter van TACB. De naam en de club zijn aan zijn brein 
ontsproten. Als voorzitter bewaakt hij de grote lijnen en 
zit de bestuursvergaderingen voor alsook de jaarlijkse 
Algemene Ledenvergadering welke hij ook samenstelt en 
hij verzorgt de jaarlijkse TACB Nacht van de Klaplichten.  
De Transaxle is dan ook zijn voornaamste hobby. Na jaren 
gesleutel aan eigen auto’s, heeft hij begin 2015 zijn ge-
sleutel uitgebreid naar een heus bijberoep als garagist. Bij 
Roca maakt hij nu zijn handen vuil. De ideale ontspanning 
na een dagdagelijkse bezigheid op een compleet ander 

vlak, namelijk project consultant. Na een hele dag voor een beeldscherm met voorname-
lijk cijfertjes vindt hij het een heerlijke ontspanning om ’s avonds in een overall onder 
een auto te kruipen. Ongeveer 10 jaar geleden kroop het Transaxle-virus onder zijn huid. 
Tijdens de zoektocht naar een oldtimer sportwagen om aan te sleutelen stuitte hij op 
een Porsche… het vervolg is bekend. 
 

in gesprek met ... 
Het Bestuur 
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Penningmeester Jan Kalhöfer 
 
Jan is de jongste van het stel. Geboren en getogen in Heide-
Kalmthout en sedert zijn architectenstudie woonachtig te 
Antwerpen. Samen met Wendy heeft hij 2 dochters. Sinds 
de oprichting van de club let hij op de penningen en doet de 
ledenadministratie. De BFOV krijgt via hem de ledengege-
vens en hij zorgt ervoor dat nieuwe leden een actief ac-
count krijgen waarmee ze op onze ledenwebsite kunnen. 
Tevens houdt hij in het oog of de leden wel aan de beta-
lingsverplichtingen voldoen, lidgeld, deelname activiteiten 
enz. Jan zijn interesse gaat uit naar young- en oldtimers in 
het algemeen, buiten TACB vooral op papier. Ook leest hij 

graag romans en kookt hij graag een potje eten voor zowel zijn dames als op zijn tijd ook 
voor vrienden. Zijn vroegste herinnering aan de Porsche Transaxle is dat hij als kleine jon-
gen eens in een 924 heeft gezeten van vrienden van zijn ouders. Als jonge kerel had het 
idee bij hem postgevat dat hij zelf een Porsche zou willen hebben. Gelukkig voor hem, en 
voor ons, was Wendy ook zeer enthousiast en zette hem aan en steunde hem in zijn idee. 
Om verschillende redenen is het een 944S2 geworden. Vandaag de dag, met het verbou-
wen van een huis, 2 kinderen en andere besognes zou het er niet snel meer van komen, 
gelukkig waren ze toen zo enthousiast en hebben er geen spijt van, wel in tegendeel. 
 

 

Bestuurslid  Werner Van Halewyck 
 
Werner behoort tot de eerste leden van de club, is woon-
achtig te Ekeren alwaar hij een zelfstandig ING bankkantoor 
runt. Zijn functie binnen het bestuur is een heel speciale, 
namelijk “geen”. Zelf omschrijft hij het als volgt: “de troepen 
scherp houden,  ze aanjagen, tussen de linies lopen..en 
soms  er ook wel buiten” oftewel  hij levert hand- en span-
diensten aan de overige bestuursleden.  Hij organiseert de 
voorjaarsreis en schrijft artikelen voor het magazine. Toen 
hij de “gezinscamionette” helemaal beu was, kruiste zijn pad 
wel een heel interessant type, de Porsche Transaxle. Snel, 
sierlijk en veel waar voor het geld, aldus Werner. Ook hij 

heeft grote interesse in youngtimers en na-oorlogse oldtimers. Zijn renstal  bestaat uit 2 
Transaxles en het gelijke aantal NSU’s. De constante van deze beide is de productieplaats, 
echt waar ze komen uit dezelfde fabriek, uit Neckarsulm  (D). Zijn literaire belangstelling 
bestaat uit het metershoog opstapelen van autotijdschriften. Hij reist graag en in de donke-
re maanden van het jaar geeft hij het beste van zichzelf in het lokale kwisteam. 

in gesprek met ... 
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Event Coördinator Jany Koppenaal – Van Schooten 
 
De enige vrouw in het gezelschap, maar wel een die haar man-
netje staat. Sinds haar aanstelling in het bestuur heeft zij de 
taak op zich genomen om de activiteiten te organiseren en/of 
te ondersteunen. Ook is zij verantwoordelijk voor het opvol-
gen van de afspraken en de overige bestuursleden, daar waar 
nodig, tijdig eraan te herinneren indien er iets over het hoofd 
wordt gezien. Buiten het organiseren om vindt zij het reuze-
leuk om voor de club activiteiten een logo te ontwerpen en 
om de uitnodigingen van een fraai randje te voorzien.  
Als ze niet voor TACB bezig is, is ze te vinden in de sporthal om 
te turnen en te netballen en in de avonduren staat ze vaak 

voor een groep en laat de deelnemers, samen met haar, bewegen op muziek. Tijdens de 
vakanties verslindt ze boeken, bij voorkeur thrillers maar ook flutromans worden niet 
overgeslagen. Al sinds het prille begin van de Porsche Transaxle verkeert zij in de gelukki-
ge omstandigheid om in deze auto’s te kunnen en mogen rijden.  
 

Webmaster Jan Danckaers 
 
Deze Jan is de nestor en is inmiddels op verdiend pensioen. Jan 
is getrouwd met Ann en samen hebben ze een dochter. Hij is 
verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de website. 
Dat doet hij reuzegoed, alhoewel hij daar zelf soms anders 
over denkt. De redactie van ons magazine is in zijn handen. Hij 
verzamelt de aangeleverde artikelen en foto’s en giet ze in een 
vaatje zodat er een mooie lay-out ontstaat. Jan houdt van 
smalle kleine weggetjes, hij is dan ook de GPS-route-expert van 
TACB. Voor de verschillende evenementen zet hij de routes uit. 
Iedere woensdagavond is Jan zanger in een coverband. Samen 
met de jongens van vroeger rocken ze er nog flink op los. Ook 

was hij in zijn jonge jaren een kundig coureur, succesvol in de klasse met NSU TTS. In 1986 
kocht hij zijn eerste Transaxle, een 944, hierna bleef het een tijdje stil. Het bleef knagen en 
in 2010 kocht hij zijn zilveren 968 Cabrio en werd lid van TACB.  
 

in gesprek met ... 
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Vrijdag 30 serptember:      

Bezoek Brouwerij 

           JANSEN 

   Geldern Duitsland 

HOTEL 

Zaterdag 1 Oktober: 
Brummen /NL 

Zondag 2 oktober: 
Duik in de geschiedenis 

    Colonia  

Ulpia Traiana  

Inschrijven kan via de link op de website “NiederRhein Weekend” ten laatste 31 
mei 2016 
A.  € 550,-- :  2 overnachtingen voor 2 personen 
B.  € 325,-- :  1 overnachting voor 2 personen 
C.  € 325,-- : 2 overnachtingen voor 1 persoon  
D.  € 180,-- : 1 overnachting voor 1 persoon   
De prijzen zijn inclusief inkom van de activiteiten en een toost op zaterdagavond. 
 
voor A en C :   - koffie op vertrekpunt 
       - Lunch op vrijdag, zaterdag en zondag. 
       - Diner op vrijdag en zaterdag 
       - 2 overnachtingen met ontbijt 
Voor B en D      - Lunch op zaterdag en zondag 
        - Diner op zaterdag 
         - Eén overnachting met ontbijt     

Voorstelling 
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ING Kantoor Ekeren 
Kristus Koningplein 6, 2180 Ekeren 

Tel 03/544 17 20 



TACB FOTOPAGINA 

Redactie   Jan Danckaers TACB  Januari 2016 


