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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 

10 september GPS initiatieavond 

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 
Beste mede-liefhebbers, 
Het eerste jaardeel is alweer doorgespoeld. Was ook niet zo 
moeilijk, er is voldoende regen gevallen. 
Regen die we ook in overvloed gehad hebben tijdens ons 
jaarlijkse koninginnenstuk, de meerdaagse uitstap. 
Ditmaal gingen we richting Oostenrijk met een leuke tus-
senstop bij Porsche. Maar hierover lezen jullie verderop nog 
veel meer. Wat jullie daar niet lezen is wie voor deze uitstap 
het gros van de voorbereiding deed, en wat bij deze wel 
eens extra mag vernoemd worden. We hebben het over 
Werner, TACB lid van het eerste uur, en na wat aandringen 
ook enkele jaren geleden tot het bestuur van de club. Uit 
naam van alle deelnemers en bij uitbreiding alle leden, een 
proficiat voor de puike organisatie! 
Echter, we zijn nog maar halfweg het jaar, en er staan nog 
leuke dingen op stapel. Een oproep aan onze vele nieuwe 
leden om ook de sfeer van een TACB evenement te komen 
opsnuiven! 
En aan nieuwe leden geen gebrek, de interesse in de lang 
verguisde transaxles en als 'geen echte Porsches' afgedane 
lievelingetjes van ons, worden nu volop ontdekt als 
'slapende klassieker'. Zelfs de meest fervente 911 rijders 
halen er hun neus niet meer voor op... 
TACB heeft de wind in de zeilen, en oogst steeds meer bij-
val. Een succes dat ons als bestuur dwingt na te denken 
over hoe we de organisatie van evenementen misschien 
moeten gaan bijstellen. Wij weten dus wat te doen, en on-
dertussen hoeven jullie alleen maar te genieten van de acti-
viteiten die we jullie kunnen aanbieden. 
We treffen elkaar dus bij de volgende evenementen. 
Tot dan ! 
Danny 
TACB President 
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Elk jaar richt TACB telkens  een Nieuwjaars brunch in. 
Alle leden en sponsors van TACB worden hierop uitgenodigd met hun partners. 
Dit jaar werd gekozen voor het 
Dennenhof te Brasschaat waar 
ons een gezellige zaal ter be-
schikking werd gesteld. 
De Brunch bestond uit een 
overvloed van heerlijke ge-
rechten die mooi opgesteld 
stonden in een apart buffet. 
Druppelsgewijs kwamen de 
leden toe en iedereen wenste 
mekaar een gelukkig en ge-
zond jaar toe.  
Na een inleidende speech  van 
Danny werd aan eenieder een glaasje schuimwijn of fruitsap aangeboden. 
Ondertussen waren de gesprekken al goed aan de gang  en zelfs Jany had het moeilijk om bo-
ven het rumoer uit te komen. 
Immers... zij had weer veel werk verricht bij het ontwerpen van de clubtruitjes die verdeeld 
werden aan diegenen die ze besteld hadden. 

 
 
 
Na het aperitief  kon ie-
dereen aan tafel, terwijl 
de soep werd opgediend. 
Het werd een komen en 
gaan van en naar het 
buffet met de verschillen-
de gerechten, en het 
moet gezegd, het smaakte 
heerlijk. 
 
 
 
 

Na de koffie bleven vele leden nog lang nakaarten en enkelingen gingen zelfs nog een nieuw 
opgestarte whiskybar opzoeken. 
Misschien het nieuwe clubhuis van TACB? 

 

Nieuwjaarsbrunch    24 januari 2016 
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Nieuwjaarsbrunch    24 januari 2016 

We kijken al uit naar de volgende 
Nieuwjaars brunch in 2017 



 

Flanders Collection Cars     13/14 februari 2016 

Dit jaar besliste TACB  een stand op te bouwen op twee vooraanstaande beurzen op auto-

gebied. 
 
De voorgaande jaren hebben ons geleerd dat het noodzakelijk is een gestructureerd plan te 
hebben en vooral voldoende mankracht om de klus te klaren. 
 
Het is dan ook een hele opdracht om een presentabele stand op te bouwen. 
En inderdaad, de TACB leden waren in grote getallen aanwezig om het opbouwen te verge-
makkelijken. 
Er was dan ook nog tijd over om  samen een koffie of frisdrank te gaan nuttigen op de goede 
afloop. 
 

Zoals verwacht was de belangstelling van de bezoekers op zaterdag en vooral zondag  erg 
hoog en er werden dan ook weer vele nieuwe leden aangeworven. 
 
TACB dankt dan ook alle helpers en sponsors voor  hulp op onze standen 
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Antwerp Classic salon 4/6 maart 2016 

De eerste keer op het Antwerp Classic Salon. 

Het was even wennen aan de drukte bij het opbouwen. De toegang  was niet zo makkelijk als 
op FCC  en de gehuurde bestel-
wagen was wat kleiner. 
De opkomst van de helpers was, 
niettegenstaande voor sommi-
gen een heel eind, erg groot en 
de stand stond onder leiding van 
Gery dan ook in no-time opge-
steld. 
Het salon was verdeeld over drie 
openingsdagen dus moest er ook 
voor meer mankracht gezorgd 
worden om de belangstellenden 
te woord te staan. 
Gelukkig kon TACB alweer rekenen op  behulpzame leden, om een deel van het werk op zich 
te nemen. 
De eerste dag was het redelijk kalm en de interesse van de bezoekers ging voornamelijk naar 
de koopjes die er te doen waren. 
De volgende dagen werd het erg druk en soms moesten er zelfs geïnteresseerden even wach-
ten om gehoord te worden. 
Ook hier werden opnieuw vele nieuwe leden aan onze club toegevoegd. 
We kijken weeral uit naar de editie 2017 
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Winterrit ...door Marc 

Eindelijk...                                                                                                             

Na ons een hele winter te verwarmen aan de prachtige foto’s van het voorbije jaar, 
verlangden we 
allemaal naar het 
mooie weer om 
onze transaxles 
weer van stal te 
halen voor de 
TACB ritten van 
2016. Het weer 
was niet echt top, 
maar dat hield ons 
niet tegen om 
massaal af te zak-
ken naar het Esso 
station te Rotse-
laar (langs de 
E314). Na een 
warme kop koffie/thee was de groep zo goed als volledig en reden we allemaal rich-
ting de Vlaamse Ardennen. Dankzij Jan hadden de ‘Garminers’ onder ons de route 
ingeladen en hadden we verschillende leiders. Via het follow-your-leader-principe 
reden we Brussel voorbij.                                   

Na een korte 
stop op de car-
pool parking 
was onze bende 
compleet. Tijd 
om de kleine 
weggetjes en 
kasseistroken te 
trotseren.                              
Modder, slijk, 
kasseien en wie-
lertoeristen op-
gelet... want 
hier zijn de 
TACB’ers.                    
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Rond 12u30 
arriveerden 
we op het 
marktplein van 
Oudenaarde. 
We kregen 
een uurtje de 
tijd om vrij te 
gaan wande-
len, eten, drin-
ken of een 
combinatie 
van de 3 voor 
de snellen 
onder ons.                                                                                    

Na de lunch ging de rit verder over de hobbelige wegen, waarbij we verschillende 
groepjes fietsers kruisten. De rit eindigde in Zottegem, waar we van een heerlijk 
diner konden genieten in het prachtige kasteel van Breivelde.                                                                                                      
Het was weer een goed georganiseerde en gevulde dag, met mooie routes en culi-
naire hoogstandjes. We kijken alweer uit naar meer hiervan tijdens de lenterit. 
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Lenterit….door Jan 

De Winterrit hadden we al moeten missen door onze skivakantie, dus we stonden te po-
pelen om te vertrekken voor de lenterit. 
De dag voordien de 968 opgeblonken, alle vloeistoffen nog maar eens gecheckt en de ban-
dendruk nagekeken. 
Alles was voordien reeds ten overvloede gecontroleerd, maar je wil natuurlijk niet uitval-
len, wanneer je een karavaan van zo’n twintig Porsches moet trekken. 
Twee GPS toestellen op het dash met twee verschillende kaarten geladen moeten de mo-
torkappen in de goede richting sturen. 
Jany had de nodige afspraken gemaakt om de hongerigen te spijzen en de dorstigen te 
laven. 
Plaats van afspraak was de 
Park & Ride carpool aan de 
staatsbaan te Halen, waar 
één voor één de Porsche 
bolides arriveerden. Na ver-
loop van tijd was het een 
bont allegaartje en iedereen 
begroette iedere nieuwko-
mer hartelijk. Ja, TACB is 
een zeer sociale club. 
Door het vroege uur was het 
nog wat fris, maar zoals ge-
woonlijk waren wij de eer-
sten waarvan het kapje naar 
beneden ging. 
We verlieten al gauw de drukke verkeersader om onze geliefde boerenweggetjes in te 
duiken. 

Ik had de route goed voorbereid en de 
te volgen weg klopte dan ook zoals voor-
opgesteld. 
De weg kronkelde langs mooie dorpjes, 
uitgestrekte landerijen en schitterende 
fruitaanplantingen. 
Spijtig dat we iets te vroeg waren om de 
bloesems in hun volle pracht te kunnen 
bewonderen. 
Ik duwde het gaspedaal al stevig naar 
beneden en na een dik uur kwamen we 
aan in een typisch volkscafé waar de 

waardin speciaal voor ons plaats gemaakt had in een naastgelegen schuurtje. 
De koffie smaakte uitstekend, en het was een mooi gezicht,  twintig transaxles op een rij. 
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Aan de tafels  werd er uitvoerig  
gepraat over de rit en het was 
een tumult van jewelste in het 
schuurtje. 
Ondertussen was de zon reeds 
goed door de wolken en het 
werd zelfs echt warm in de 968. 
De weg naar de Lunch voerde 
ons tussen de bloesems afgewis-
seld met boerderijen tot in Her-
stappe waar we in een alleraar-
digst gelegen afspanning ons 

konden tegoed doen aan een eenvoudig 
maar heel lekkere boerensalade. 
Na de middag stonden we plots voor een 
diepe plas water die zich gevormd had in 
een verzinking van de weg. Waarschijnlijk 
trekken de boeren in hun tractor zich daar 
niks van aan, maar ik durfde toch de 968 
niet het water insturen. Heel de volgkara-
vaan moest zodoende omkeren, maar de 
GPS nam algauw de draad weer op en voer-

de ons… inderdaad tot aan de overzijde van dezelfde plas water. 
Dan maar wat verder doorgereden en de Nuvi nam het volgend opgetekende routepunt 
gewoon weer op. 
Onderweg werd er nog ge-
stopt aan het prachtige kas-
teel van Alden -Biezen voor 
de nodige verfrissing en om 
even de benen te strekken. 
Moe maar voldaan kwamen 
we uiteindelijk aan in ‘De 
Bottelaerij’ in Wellen waar 
ons een heerlijk diner werd 
voorgeschoteld. 
Velen bleven na het eten nog 
wat hangen om te genieten 
van de ondergaande zon. 
Het was al heel laat toen we de 968 richting St-Job stuurden, maar wat een dagje was dit. 
Goed gezelschap, een sublieme auto en vooral een fantastische TACB. 
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 Lenterit ...door Jan 
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Porsche Scene Life  te Best 

Donkere wolken tekenen zich af aan de horizon  en de eerste druppels vallen reeds uit de 

lucht wanneer ik de voordien opgeblonken 968 uit de garage rijd. 
De weerman heeft voor één keer  gelijk gekregen en het beloofd geen zonnige dag te wor-
den. 
Het dakje kan dus niet naar beneden  en de ruitenwissers tekenen dunne streepjes op de 
voorruit. 
We besluiten om de autobaan te nemen en vinken onze groene kaart uit de GPS. 
Voor ons is het geen lange rit tot in Eindhoven, maar we geven de cabrio toch goed de spo-
ren, want we zijn al wat laat. 

Midden op het grote plein aan het water staat de nieuwe tent van TACB te blinken en er 
staan al kleurrijke rijen transaxles  rondom. 
We vinden nog een plaatsje vlak bij de tent en worden door de aanwezigen hartelijk be-
groet. 
Ook hier zien we weer enkele nieuwe gezichten  en geïnteresseerden in TACB en z’n wer-
king. 
Na de kennismaking doen we een rondje op het terrein waar wel meer dan duizend por-
sches  staan te blinken, de ene al mooier dan de andere. 
Ook de vele kraampjes krijgen de nodige aandacht van de toeschouwers. 
Via de TACB website was er aangekondigd dat er in de namiddag een trekking zou zijn voor 
wie uitverkozen werd om  te mogen deelnemen aan de line-up aan het Porsche museum. 
Inderdaad bij onze eerstvolgende meerdaagse uitstap ’de Alpen Klassik’ naar Oostenrijk 
zouden we de gelegenheid krijgen een bezoekje te brengen aan  het Porschemuseum te 
Stuttgart, waarover in een volgend artikel meer. 
Vanonder zijn hoed tovert Werner plots een heuse ‘mini bingo bol’ te voorschijn en het 
word een hilarische, maar competitieve toestand bij de verloting van de standplaatsen voor 
de Line-up. 
Gelukkig houd ons tentje  de regen goed buiten en het word nog een gezellige namiddag. 
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Porsche Scene Life  te Best 
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Alpen Klassik...door Jany 

Een jaar op voorhand waren we er in het bestuur al 
over bezig en Werner had in navolging van de Mille 
Miglia, na zal blijken, een fantastische week voorbe-
reid. Oorspronkelijk was de planning om op 31 mei 
gezamenlijk af te zakken naar het zuiden. Echter 
2016 is het jaar van de 40ste verjaardag van de Por-
sche transaxle. Aangezien we toch al een eind op 
weg zouden zijn, waarom dan niet stoppen in 

Zuffenhausen/Stuttgart? Zo gedacht en 
ons aller Werner klom in de telefoon 
om e.e.a. gedaan te krijgen. TACB 
mocht komen en onze bolides voor de 
deur van het museum stallen en een 
bezoek aan de fabriek werd ook nog 
even geregeld. Verderop in dit verslag  
lezen jullie de wederwaardigheden. 
31 mei werd 30 mei gezien de afstand 
tussen België en Stuttgart werd er nog 
een dag bij aangeknoopt. Rüdesheim 

was de tussenstop voor een grote groep, Rothenburg  ob der Tauber voor enkele ande-
ren, Hans en Jany doken onder aan de 
overkant van de Rijn in het Nahetal op 2 
uurtjes sturen van Zuffenhausen. 
 
Dag 1: Op de ochtend van 31 mei, na 
bezichtiging van het dorpje, welke ook 
onder de zondvloedachtige regenval 
had geleden, de neus van de 924 Carre-
ra  GT verder zuidwaarts gezet.  Af-
spraak was om 13.30 uur bij het Porsche 
Museum, om 11.00 uur ging de telefoon 

al, wat bleek, sommigen waren al op plaats van 
bestemming en meenden ons voorbij te zien 
rijden… tja voor de deur bij Porsche komt wel 
het één en ander voorbij rijden.  
 
Ruim op tijd op de plaats van bestemming aan-
gekomen stond er al een hele rij TACB Porsches 
opgesteld. Wij mochten het begin van een nieu-
we rij vormen, pontificaal voor de ingang van het 
museum.   
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 Alpen Klassik… door Jany  

 
 
Het bezoek aan de Porschefabrieken was zeer interessant en we konden goed volgen hoe 

de auto’s in elkaar gestoken werden. Zoals verwacht kon je er van de vloer eten, zo clean 
was het. 
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Alpen Klassik...door Jany 

Spijtig genoeg mochten we geen foto’s nemen, maar de indrukken die we daar kregen 
blijven zeker nog geruime tijd op onze netvliezen branden. 
 
Na het bezoek aan het museum en de fabriek, midden in de Stuttgarter spits, vertrok de 
hele groep op weg naar het hotel in 
Lermoos te Oostenrijk, waar een laat 
diner op ons wachtte. Al vrij snel na 
het verlaten van de stad werden we 
overvallen door een enorme hoosbui 
en dat vond onze auto niet zo leuk, 
plots begon ie als een bezetene te 
bonken, wij dachten aan minstens 2 
lekke banden. Bleek gelukkig niet het 
geval, na even wachten verder gere-
den. De gehele week hebben we last 
gehad van dit euvel bij overvloedige 
regenval (achteraf bleek het iets met 
de montage van uitlaat te maken te 
hebben). Iets voor negen uur waren 
we in het hotel en langzaam maar zeker druppelden de anderen ook binnen en begonnen 
we aan een laat diner. Helaas voor Leon had zijn 928 geweigerd verder dienst te doen, hij 
was bij Reutte in panne gevallen. 
 
Dag 2: Om 10.00uur, na het ontbijt, werd het programma boekje uitgereikt en deed Wer-

ner een korte uitleg,  
gevolgd door het 
vertrek van een 
grote groep richting 
het eerste avon-
tuur, een korte stei-
le bergwandeling 
bracht ons op hoog-
te, gevolgd door het 
overschrijden van 
het dal op een lange 
Hängebrücke, High-
line 179, 400 meter 
boven de weg… wat 
een geweldig erva-
ring. De brug oogde 

zeer solide, doch bij het betreden bleek ie toch wel enigszins te wiebelen wat een soort 
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Alpen Klassik… door Jany  

van zeeziekte bij de meesten teweeg bracht. Maar moedig als we allemaal zijn, doorzetten 
en doorlopen. Aan de overkant van het dal konden we de ruïne van Ehrenberg beklimmen 
en genieten van het uitzicht op fort Claudia. 
Ook de weergoden speelden goed mee, de zon kwam regelmatig te voorschijn. Alle moed 
werd weer verzameld en de terugweg, natuurlijk weer via de brug, werd aanvaard. Won-
derwel voelde dat geheel anders aan als de heenweg en iedereen stapte dan ook al pra-
tend, lachend, kijkend en 
genietend van het uitzicht, 
gewoon door. Eenmaal aan 
de overkant werd besloten 
om na de afdaling onze 
transaxles te navigeren, 
nou ja proberen te navige-
ren, want Jany stuurde 
haar tijdelijke chauffeur 
Jeffrey compleet de ver-
keerde kant op…iets van 
vrouwen en richtinggevoel, 
naar hotel Rotlechhof  te 
Berwang.  Alwaar we vorig jaar één nacht, op de heenreis van de TGMM, hadden verble-
ven, om een lunchgerecht tot ons te nemen.  

 
Dag 3: De grote Alpentocht   
 
We begeven ons naar de routes van de bekende 
“Montafon-Silvretta Klassik “De Montafon-Silvretta 
Klassik is zowat de ‘Alpen MM ‘ 
 
 
 

 
 
Een mooie tocht brengt ons via Landeck, 
de Arlbergpass, de Flexenpass  (Sankt –
Christophe,  Lech) naar de serpentines van 
de‘Silvretta Hochalpstrasse’.   
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 Alpen Klassik...door Jany 

Langs de westzijde stuiven onze Porsche door de 32 bochten van Partenen naar Bieler-
höhe ( 2032m).  
 
Op de terugweg doen we o.a. de bekende ski 
oorden, Galtür, Ischgl en Sankt Anton aan. 
 
Dag 4: Bezoek Klassikwelt Bodensee  
 
De meeste deelnemers kozen ervoor om op deze 
vrijdag naar Friedrichshafen op te stomen. De 
oldies onder ons (30 jaar+) werden naar een spe-
ciale oldtimer parkeerplaats gedirigeerd. Deze 
bevond zich midden tussen de immense hallen 
van het beursterrein. Ook hier was in één van de 
hallen ruim aandacht voor 40 jaar Porsche 
transaxle. In de hallen was er een overvloed aan 
auto- en motorenmerken en types voorhanden.  
 
Het was soms alsof je in een tijdmachine was gestapt.  
 
Plotseling stond ik, Jany,  voor een DKW F102 (ja wie kent hem niet..?) de auto waar ik als 
6 jarige, begin 60-er jaren, heel veel kms in heb gezeten tot de motoren van de straatra-
ces, welke wij ook aan werk konden zien. Oldies op oldies een geweldige emotionele 
achtbaan, letterlijk back in time en met een lach van oor tot oor hebben wij, Hans en ik, 
de races van de auto’s alsook van de motoren aanschouwd. 
 
De volgende morgen maakte iedereen zich klaar om de lange thuisrit aan te vatten. 
Het beloofde mooi weer te worden dus  het dak werd opgeplooid en inderdaad na het 
ontbijt kwam zowaar de zon tevoorschijn. 
 
Na de bochtige binnenwegen in Oostenrijk kwamen we over de grens in Duitsland op de 
autobaan waar het gas stevig ingetrapt werd. 
 
Onderweg zagen we de overblijfselen die de aanhoudende regen had veroorzaakt. 
Een enkele keer moesten we snel het dakje sluiten, maar uiteindelijk hebben we toch 
voornamelijk open kunnen rijden. 
 
Weer konden we genieten van de uitstekende wegligging van onze transaxle en van de 
puike organisatie van TACB. 
 
We kijken al uit naar volgend jaar. 
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Gery is nog niet zo heel  erg lang lid, maar heeft zich ontpopt als  

een geëngageerd TACB-er.  
Begin dit jaar heeft hij te kennen gegeven 
wel in het bestuur zitting te willen nemen 
en sedertdien is hij aspirant bestuurslid.  
Tijd dus om hem aan de tand te voelen en 
nader voor te stellen. 
 
Hammenaar Gery is geboren aan het begin 
van de zestiger jaren, gehuwd met Martine 
en samen hebben ze een dochter. 
In zijn jonge jaren was hij een begenadigd 
voetballer, helaas maakte een zware blessu-
re op zijn 21ste  een eind aan een misschien wel  glorierijke voetbal carrière. Een drietal 
jaren van zware revalidatie volgde.  Nadien is hij gaan tennissen en later toch weer gaan 
(zaal) voetballen. Met 45 was het gedaan met sporten vanwege slijtage aan zijn eerder 
zwaar gehavende knie. 
Zijn dienstplicht heeft hij vervuld bij de Luchtmacht en was gelegerd te Xanten am Rhein. 
Van beroep is hij KBC bankier te Zele. 
Rond zijn  50ste vond hij het tijd worden voor een oldtimer.   

In eerste instantie had hij zijn oog laten val-
len op een Porsche  911 targa, doch een 
vriend raadde hem dat af daar de kans zeer 
groot zou kunnen zijn een kat in een zak te 
kopen.  
Via het  internet leerde hij de “andere”  Por-
sche kennen. De transaxle-modellen, met  
een veel betere wegligging dan de 911-ers 
uit dezelfde periode. Diverse beurzen wer-

den afgelopen om uiteindelijk in 2015 terecht te komen op de FCC te Gent en met TACB 
kennis maakte. Inmiddels is hij de trotse eigenaar van een marineblauwe 928 S4 uit 1988 
en een horizon blauwe 968 cabrio uit 1991. 

in gesprek met ... 
Gery Vernimmen 
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Alpen Klassik...door Jany 
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Vrijdag 30 september:      
Bezoek Brouwerij 

Zaterdag 1 Oktober: 
Brummen /NL 

Zondag 2 oktober: 
Duik in de geschiedenis 

    Colonia  

Ulpia Traiana  
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Met dank aan onze sponsors: 
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ING Kantoor Ekeren 
Kristus Koningplein 6, 2180 Ekeren 

Tel 03/544 17 20 





TACB FOTOPAGINA 

Redactie   Jan Danckaers TACB  augustus 2016 


