
MAGAZINE N
r. 

5
 

01
/2

01
5

 

Andere TransaxlesAndere Transaxles  
Alfa Romeo Alfa Romeo   
Alfetta GT en GTV Alfetta GT en GTV   

In dit nummer: 

Kalender 2015 

Water- &  
polderweekend 
In gesprek met… 
Rudi Smolders 

Verslag HerfstritVerslag Herfstrit  

TACB 

Nacht van de klaplichtenNacht van de klaplichten  

Verslag WinterritVerslag Winterrit  



Deze kalender werd met zorg samengesteld en bevat een overzicht van alle ingeplande activi-
teiten bekend bij het ter perse gaan. Desondanks kan het voorkomen dat omwille van omstan-
digheden bepaalde evenementen niet doorgaan, of verplaatst worden naar een andere da-
tum. Ook kunnen ten allen tijde extra evenementen worden toegevoegd. We raden dan ook 
aan om geregeld onze website te raadplegen voor eventuele wijzigingen.  

 

Evenementenkalender 2015 

25 januari Nieuwjaarsbrunch 

21/22 februari Flanders Collection Car 

15 maart Winterrit 

6 april T&C     Transaxles & Coffee 

12 april Lenterit 

10 mei T&C     Transaxles & Coffee 

12/17 mei TACB goes Mille Miglia 

7 juni T&C     Transaxles & Coffee 

21 juli Zomerrit 

2 augustus T&C     Transaxles & Coffee 

20 september T&C     Transaxles & Coffee 

3/4 oktober Opaalkust weekend     

25 oktober Herfstrit 

22 november Algemene Ledenvergadering 

12 december 6e Nacht van de Klaplichten 
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Inhoud 

Colofon 
 

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

Uitgave: 01/2015 
 

TACB Magazine is een publicatie 
van: 
 

TransAxle Club Belgium 
De Wittestraat 78 
2600 Berchem 
 

info@tacb.be 
http://www.tacb.be 
 
V.U.: J. Danckaers Campinaweg 4 2960 
Brecht 
De verantwoordelijke uitgever wijst alle 
verantwoordelijkheid af met betrekking tot 
aangeleverde artikels. 

4 Water- en polderweekend  

10 Alfa Romeo Alfetta GTV 

Wanneer jullie deze 5e editie van ons club-magazine onder 

de neus krijgen, hebben we alweer een jaartje afgesloten.  
Een jaar waarin we mooie evenementen gehad hebben, met 
als hoogtepunt de Lustrummeeting in Sint-Niklaas.  
 
Maar een volgend boeiend TACB clubjaar ligt weer in het 
vooruitzicht. Voortbouwend op de wetenschap dat qua be-
langstelling het de meerdaagse evenementen zijn die het 
best scoren, gaan we verder op die weg.  
 
Het feit dat de inschrijvingslijst voor TACB Goes Mille Miglia 
(TGMM) op een mum van tijd volstond, deed ons zelfs even 
schrikken. Dit was buiten verwachting. 
Het voltallige bestuur zal dan ook zijn beste beentje voor-
zetten om dit te laten slagen en memorabel te maken. 
 
Dat ook dit jaar tijdens de evenementen weer zal blijken dat 
TACB veel meer is dan louter een groepering van mensen die 
iets met de Porsche Transaxles hebben, daar ben ik van over-
tuigd. Het zal het weerzien van bekenden zijn, mensen die je 
ontmoet hebt door hetzelfde auto-bindmiddel. Samen op 
weg zijn, dingen zien, bezoeken en meemaken, samen tafe-
len…  
Nou ja, banden smeden zeg maar. 
 
Ben je recent lid geworden, of heb je nog geen evenementen 
meegedaan, en heb je wat koudwatervrees of misschien wat 
schrik om er niet ‘bij te horen’? Je zal merken dat je door 
iedereen met open armen ontvangen wordt en snel ingebur-
gerd zal zijn.  
 
Namens het voltallige bestuur wens ik ieder lid en zijn familie 
het beste en vele veilige transaxle-kilometers toe voor 2015. 
We kijken uit naar je aanwezigheid op één of meerdere van 
de TACB evenementen! 
 

Danny, TACB President 
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De meerdaagse uitstap van 2014 

vond plaats in Nederland.    Water en Polder en dat werd het. De 
vrijdagroute voerde de deelnemers via de Maas- en Rijnvallei richting het rivieren land-
schap van de IJssel. Via de oversteek van de Berkel bij Lochem, richting Zutphen, een 
kleine omweg via het Rijksmonument Sluis Eefde, alwaar Berkel, IJssel en Twentekanaal, 
samen komen. Het verval tussen IJssel en Twentekanaal bedraagt hier 7,5 meter. In Zut-
phen werd via de oude brug de IJssel overgestoken om vervolgens richting de Veluwe te 
rijden. Dwars over de Veluwe noordwestelijk naar het hotel in de bossen van Ermelo. De 
zaterdag stond in het teken van de rondrit rond het IJsselmeer, welke zo de naam al doet 
vermoeden, gevoed wordt door de IJssel. Dwars door Zuidelijk Flevoland via de dijk Enk-
huizen-Lelystad naar Noord Holland via de Afsluitdijk de oversteek naar Friesland, door 
de Noordoost Polder en Oostelijk Flevoland weer richting het hotel. De zondagsrit ging 
dwars door Zuidelijk Flevoland richting Lelystad waar aan de boorden van het IJsselmeer 
de Batavia werd bezocht.  
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et TACB weekend ’Water & Polder’ 
gepland op 12, 13 en 14 september 

2014 ging een geweldig weekend worden 
en dat werd het ook! Het bestuur koos de-
ze keer voor het vlakke landschap van 
Nederland, meer gespecifi-
eerd; de streek rond 
het IJsselmeer. 

Het weer 
hadden we 
niet beter 
kunnen bestel-
len bij Frank en 
Sabine. Voor die-
gene onder ons 
die in het bezit zijn van 
een cabrio werd het hele weekend 
‘zonder dak’ rijden, van begin tot einde. 
Terrasjes hoorden daar ook bij, vanaf het 
moment we ook maar even een plekkie 
buiten konden bemachtigen zaten we dan 
ook in het zonnetje te genieten. 

’s Morgens rond 9.45u was de verwelko-
ming in het Best Western hotel in Asten en 
werd een uiteenzetting van het programma 
gegeven door Jany. Het werd geen ‘bolleke-
pijl’ rit geen ‘follow your leader’ maar ge-
woon zoals je het zelf wou, alles kon, niks 
moest! 

Voor de lunch was er een stopplaats voor-
zien om 12.30 u in café restaurant ‘De 
Deich Gräf’ in Kalkar-Grieth. ‘Echt lekker’… 
zo een Duits slaatje. Mooi zicht trouwens 
vanuit het café op de Rijn.  

Na de lunch ging iedereen dan ook met-
een genieten van het zonnetje. 

Rond 15.00 u hadden we onze volgende 
stop in ‘De Kaleberg’ te Barchem. Lekker 
genieten in de bossen van een ijsje en een 
drankje naar keuze, een uitgesteld desser-
tje of een vervroegd vieruurtje. Weder-

om genieten van het zonnetje in het 
loofbomenbos…. mooi toch. 

Van daaruit ging het rechtstreeks naar het 
hotel ‘Golden Tulp Heerlickheijd’ van Er-
melo. Een prachtige accommodatie, mid-
den in de bossen, waar we verwacht wer-
den om 18.30 u voor de borreltijd.  

Gezellig buiten zitten was weer aan de 
orde, in de warme avondzon genieten van 
de mooie fontein en het prachtig uitzicht, 
tot we werden gevraagd plaats te nemen 
voor het diner. Lekker tafelen met een 
lekker wijntje en een gezellige babbel. 
Nababbelen gingen we doen in de bar, 
weliswaar met een airco die te hoog 
stond, maar dat kon ons niet klein krijgen. 

Daarna werd het bedtijd want de volgen-
de morgen stond ons weer een uitdagen-
de rit te wachten, een rondrit rond het 
IJsselmeer. 

Jeannine / Co-pilot Rudi Smolders  

Verslag: Water en polderweekend  
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a een briefing en de bedeling van water en 
wafels, vertrokken onze bolides naar de 

waterkant. 
Vanuit Lelystad staken wij via de N302 het 
Markermeer over richting het pittoreske Enk-
huizen. De moeite waard om eens terug te 
komen voor een wandel of fiets weekend. 
Door het wisselende landschap van wortel-, 
ajuinen- en polderpatatvelden konden wij ge-
nieten van een rustige omgeving en reden zo 
naar Medemblik. 
Vanuit dit leuke dorp volgden wij de dijk langs 

het IJsselmeer tot in Den Oever. Daar staken 
we het IJsselmeer over via de Afsluitdijk. 
Omdat de bootjes voorrang hadden, konden 
onze bolides even rusten voor de ophaalbrug 
en werden we nadien welkom geheten in 
Makkum en Workum. 
Na wat hindernissen op de Westerdijk, van 
schaapjes, fietsers en motoren kwamen we 
aan in Stavoren. In De Vrouwe van Stavoren 
stond ons een smakelijke lunch te wachten 
met een Hollands mosterdsoepje en een rijke-
lijk gevuld buffet. 
Ons buikje vol en een lekker zonnetje van 24° 
op onze bolides verlieten we met spijt het ge-
zellige haventje, op weg naar de volgende ver-
rassing. 
 

In Urk waren er de gezellige terrasjes 
aan het water die ons uitnodigden de 
benen te strekken en te genieten. Met 
de gedachte om nog eens terug te ko-
men, laten we het vissersmonument en 
het zeekerkje achter ons. 
Na bijna 300km hebben we de provincie 
Gelderland, Flevoland, Noord-Holland en 
Friesland doorkruist, om zo terug te ke-
ren in Ermelo. 
Na een lekkere douche, was iedereen 
gepoederd en gekleed om de avond af te 
sluiten met een aperitief en wat lekkers 
op ons bord. 
 
Mia / Co-pilot William Bruggen  

 

Verslag: Water en polderweekend   
Dag 2       ….door Mia   
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ij het ontbijt vernamen we dat een 
aantal mensen, waaronder organisator 

Jany door ziekte waren geveld. Voorzitter 
Danny gaf ons vervolgens de vrijheid om 
op eigen houtje naar de Batavia werf te 
rijden.  

Zo zie je maar weer: zonder Jany wordt de 
discipline meteen een graadje lager gezet…  

Dat bleek bij aankomst op de werf.  

Uit alle hoeken en gaten kwamen Porsches 
tevoorschijn. Slechts een deel van de 
groep was het gelukt om op het voor ons 
gereserveerde parkeerterrein terecht te 
komen. Een aantal mensen had al een fikse 
wandeling vanaf de parkeerplaats van het 
outletcenter Batavia achter de rug. Toch 
waren we voor elf uur zo goed als com-
pleet.  

Het bezoek begon met een film over de 
geschiedenis van het schip Batavia en de 
Batavia Werf. De echte Batavia is in 1626 
op zijn eerste vaart naar het Oosten ver-
gaan voor de kust bij Australië.  
En wat een droom was van één man, het 
bouwen van een replica van de Batavia 
en daarbij de gelegenheid bieden aan 
mensen met een afstand tot de arbeids-
markt, om werknemersvaardigheden op te 
doen….(u merkt, ik begin in jargon te pra-
ten, want dit is toevallig mijn vak)….was 

uitgegroeid tot een omgeving waar het 
maken, onderzoeken, onderhouden en 
tentoonstellen van zaken die met de 
scheepvaart in de periode van de VOC te 
maken hebben, onder nationale en inter-
nationale belangstelling gebeurt. Daarbij 
was er ook aandacht voor de inwendige 
mens, waarover later meer.  
Er werd een filmpje vertoond over de ge-
schiedenis van de Batavia werf, en over de 
reis die de replica van de Batavia, die we 
daarna zouden bezoeken, gemaakt heeft 
naar Australië. Want ‘zij’ is wél heelhuids 
teruggekomen van haar reis. 
Jan, onze gids op het schip, toonde zich 
een rasverteller. Hij wilde eigenlijk als 
vrijwilliger aan het schip timmeren, maar 
men had al snel door dat hij nog andere 
talenten had. Daarom is hij gids geworden 
bij de Batavia. 
Tot onze vreugde kwamen Jany en Hans 
alsnog aan in hun rode bolide.  

  

       Verslag: Water & polderweekend  
       Dag 3       ….door Lea 
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Jany voelde zich gelukkig voldoende opgeknapt om niet zonder haar het sluitstuk van ons 
weekend voorbij te laten gaan. 
In de tijd die we op het schip rondliepen, kregen we het ene verhaal na het andere opgedist 
en ik heb van veel uitdrukkingen gehoord waar ze vandaan kwamen. 
De spuigaten uitlopen, op een houtje bijten, stinken als een varken, peperduur: allemaal uit-
drukkingen uit die tijd. En we hebben er nog veel meer gehoord, die dag. 
En ook de achtergrond van het liedje: ‘Daar was laatst een meisje loos’ werd duidelijk. In die 
tijd gingen vrouwen als man verkleed het schip op. Maar op het toilet, waar geen privacy was, 
zag iedereen dat de een of de ander toch geen man was. Heel beeldend liet Jan ook zien hoe 
men in die tijd zijn ‘gat’ afveegde met ‘het allemans end.’ En dat was ook zo ongeveer het 
einde van het bezoek aan het schip. 
Tijd voor het volgende en laatste gezamenlijke onderdeel van ons weekend ‘een lunch in stijl.’ 
Wat ik al gehoopt had, kwam uit… we kregen een lekkere Indonesische rijsttafel. Om mij heen 
kijkend zag ik ook diegenen die bij het ontbijt nog wat pips uit de ogen keken, lekker smikke-
len. 
Daarna ging ieder weer naar huis, heel wat indrukken en uitdrukkingen rijker! 
 
Lea / co-pilot Peter Haane  
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    Verslag Herfstrit door Peter Haane 

Dit jaar hebben we weer gekozen voor Frankrijk, meer precies 
de Opaalkust, Cap Blanc-Nez en Cap Gris-Nez. Noteer de data 
alvast in je agenda, binnenkort komt de uitgebreide aankondi-
ging op onze website met de mogelijkheid tot inschrijven. 
Daar we dit jaar ook al TGMM (TACB Goes Mille Miglia) op het programma 

hebben staan, hebben we gekozen voor een 2-daagse uitstap.  
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ondag 26 oktober was het weer zover: 
de jaarlijkse Herfstrit. 
Deze werd door Automobielbedrijf Wolfs 
voor de tweede maal in de herfst georgani-
seerd. En… iets voor de tweede maal is 
daarmee dus een traditie! 
Voor de verandering werden we extra 
vroeg in Eijsden verwacht om bijtijds te 
kunnen vertrekken voor een ontspannen rit 
richting Duitse Eifel. Onder het genot van 
een kopje koffie en diverse stukken vlaai 
werd iedereen langzaam wakker en kon 
alvast wat bijkletsen of rondkijken in de 
showroom om te zien of er nog iets van 
zijn/haar gading te vinden was. Sinterklaas 
en/of Kerstman moet per slot van rekening 
nog komen. 

Na een uitgebreide briefing van de route     
volgens het bolletje-pijltje principe, waarbij 
Ludy en Patrick Wolfs uitdrukkelijk er op 
wezen alléén de afstanden aan te houden 
en géén richtingborden, stapten rond een 
uur of tien alle equipes in hun bolides en 
begonnen onder een lekker zonnetje aan 
hun rit. Deze voerde ons uiteraard eerst 
door het Nederlands Limburgse landschap, 
een stukje Duitstalige Ardennen, richting 
ons lunch-’adres’ midden in de bossen van 
de Eifel. 

 

 

 

   

Hoewel we ook nu weer vaak clubleden 
tegenkwamen, waarbij het dan altijd 

de vraag is: ‘Wie 

rijdt 
goed, wie rijdt fout ?’  
Was iedereen op tijd ter plekke om in de 
open lucht van een luxe lunch met brood-
jes, koffie, thee, etc. te genieten. 
 
Voldaan stapte iedereen weer in voor het 
tweede deel van de route. De planning 
was zeer ruim aangehouden (het voordeel 
van vroeg vertrekken) dus er was genoeg 
tijd om rustig te rijden, van het landschap 
te genieten en af en toe uit te stappen. 
Mooie historische stadjes en mooie verge-
zichten genoeg! 
 
Net als vorig jaar eindigde de rit bij Café-
Restaurant ‘De Bosrand’, waar een simpel 
edoch smakelijk menu, vergezeld door 
bier, wijn en ‘fris’ (voor de Bobbers onder 
ons) op ons wachtte. 
 
Kortom het weer was goed, de rit was 
fraai en het gezelschap en organisatie wa-
ren uitstekend. 
Op naar de aflevering van 2015! 
 
Peter Haane 

    Verslag Herfstrit door Peter Haane 
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Vandaag bespreken we de Alfa Romeo Al-
fetta GT en GTV, (1974-1986) een wagen 
waar ik als prille ‘chauffeur’ een zeer speci-
fieke herinnering aan heb overgehouden. 
Daarover later meer. 
Alfa Romeo was steeds een tot de verbeel-
ding sprekend merk. De successen in de 
autosport, gecombineerd met de ‘flair’ van 
het Italiaans design en de knap ontworpen 
motoren zorgden ervoor dat Alfa steeds 
interessante wagens kon commercialiseren. 
Eén van de succesformules was: transfor-
meer een ‘massa’ model in een verleidelijke 
roadster of coupé. Zo verscheen in 1954 de 
‘Guilietta Sprint’, eigenlijk een Giulia in sexy 
outfit. In 1963 deed men dit nog eens over 
met de Giulia GT sprint. 
In 1974 was het dan de beurt aan de hoofd-
acteur uit dit artikel:  
De Alfetta GT(V)  

We hebben het geluk om telkens weer 
te kunnen genieten van de sublieme 
wegligging van onze wagens. De kwali-
teit hiervan heeft veel te maken met 
het ‘transaxle’-concept. De plaatsing 
van de motor vooraan en de versnel-
lingsbak achteraan leidt tot een zeer 
gunstige gewichtsverdeling en een 
optimaal weggedrag. Dit concept be-
stond reeds lang vooraleer de eerste 
924 het levenslicht zag. 
 

In deze rubriek bekijken we telkens 
een ‘andere’ transaxle. 

De ‘andere’ transaxle 

Alfa Romeo Alfetta GT/GTV 

In feite is de GT(V) niet meer dan een 
gewone gezins-Alfetta waarvan men de 
wielbasis 11 cm heeft ingekort, maar geef 
toe, hij roept toch heel andere emoties 
op. 
Technisch was de Alfetta echter al be-
hoorlijk exotisch. Een lichtmetalen 1.8 
motor met twee bovenliggende nokken-
assen, twee dubbele carburateurs, een 
De Dion-achteras en vooral, de versnel-
lingsbak achteraan met krachtoverbren-
ging door middel van een transaxle.  
In feite een ‘sportwagen opstelling’ die je 
eerder verwacht bij een exclusief Italiaans 
sportwagenmerk, genre Maserati of Fer-
rari. 
Massaproducent Alfa Romeo vond het 
aangewezen om al dit technisch 
‘snoepgoed’ ook eens van een aangepas-
te ‘verpakking’ te voorzien 

transaxle-layout van de Alfa Alfetta GT 
Achterophanging met differentieel  
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Giorgio Giugiaro werd aangezocht om er 
zijn licht over te laten schijnen. Dat deed hij 
met treffende bekwaamheid.  
Toen in 1974 de Alfetta GT(V) verscheen 
had die een zeer in het oog springende 
vorm. Hij was erg laag, lang en vlak voor-
aan, om vervolgens uit te vloeien in een 
volumineuze, eerder hoge achterkant. 
Het voordeel van deze ‘kegelvorm’ was dat 
er in deze sportieve auto plaats was voor 4 
personen en hun bagage.  
Oorspronkelijk was de GT(V) ontworpen 
met de klaplichten zoals we die kennen van 
de Alfa Montreal. Deze klaplichten werden 
echter geofferd wegens te duur.  
In de laatste ontwikkeling fase werden de 
Amerikaanse veiligheidsvoorschriften ter 
wille, de koplampen vergroot. Dit is de re-
den van het wat ongebruikelijke ontwerp 
waarbij de motorkap tussen de koplampen 
een stuk lager ligt dan de hoekpunten. 
 
Giugiaro had nog enkele andere ideeën die 
het uiteindelijke eindontwerp niet haalden. 
Zo wou hij ook de achterkant van een diepe 
insnijding tussen de lichten voorzien. Dat 
kregen de productontwikkelaars echter 
technisch niet voor elkaar. Oorspronkelijk 
was er ook een totaal nieuw concept voor-
zien voor de plaatsing van de ruitenwissers. 
Zoals het vandaag gebruikelijk is wou Giu-
giaro de ruitenwissers verdoken onder de 
motorkap plaatsen. Alfa vond dit een veel 
te bizar idee. Wat zou er gebeuren bij 
sneeuwval? Volgens Alfa zou de boel dicht-
sneeuwen, bevriezen en het gebruik van de 
ruitenwissers onmogelijk maken!  
Naar verluidt zou Giugiaro het Alfa niet in 
dank hebben afgenomen dat zij hem dit 
ontwerpkunstje hebben ontnomen. 

In feite was de Alfa GT(V) een rechtstreekse 
concurrent van de Porsche 924. Het concept 
was vergelijkbaar. Toch kende Alfa veel 
meer technische problemen met dit con-
cept. 
Terwijl de 924 een toonbeeld van betrouw-
baarheid en degelijkheid was, was de Alfa 
altijd een ‘zorgenkindje’. Met name het 
‘transaxle’ concept zorgde voor veel proble-
men. 
De wagen had erg lange schakelwegen en 
was daardoor niet exact en snel te schake-
len. Vervolgens waren er steeds immense 
problemen met de versnellingsbak die dui-
delijk snel aan slijtage onderhevig was en 
niet met grote krachten kon omgaan. De 
Cardanas had de neiging te vibreren wat 
tevens nog sneller tot slijtage aan de ver-
snellingsbak leidde.  

De zwakte van aandrijving en versnellings-
bak stonden ook een zwaardere motorisatie 
in de weg. Ondanks experimenten met acht 
cilinder motoren door de fabriek en een 
kleine productie door Alfa specialist Reiff in 
Aken kwam men niet verder dan de 160 pk 
en een zes cilinder motor in the facelift ver-
sie van 1980. 

Nog te zwijgen van de gigantische roestpro-
blemen en de bedenkelijke productiekwali-
teit die zijn concurrent uit Zuffenhausen 
(maar geproduceerd in Neckarsulm) niet 
kende. 

Werner 

 

De ‘andere’ transaxle 
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…. met een ‘andere transaxle’ 
Sterke verhalen... 

Je ziet ze niet vaak meer rijden, maar telkens ik er één zie denk ik terug aan 1981. 
In 1981 had ik net mijn rijbewijs afgehaald toen ik een bezoek bracht aan een vriend 
wiens vader aannemer van bouwwerken was. Trots toonde ik hem mijn 
rijbewijs.  

‘Ah’ zei 
hij, dat 
treft! 
Dan kan 
jij mijn 
auto 
naar de 
garage 
bren-
gen 
voor 
onder-
houd! 
Dat 
zag ik 
wel 

zitten natuurlijk. Ik 
wist dat hij een zwarte Alfa GTV had en tot dan had ik 

nog maar enkel gereden met de Peugeot 504 Diesel indenor van mijn vader. Deze auto 
‘flitste’ van 0 naar 100 in drie weken, 5 dagen en 6 uur. Zo’n Alfa leek mij een welgeko-
men afwisseling. Terwijl ik fluks naar buiten wandelde op zoek naar de Alfa riep hij me 
na: ‘wel een beetje voorzichtig in de bochten, want er 
ligt nog iets op het dak’.  
 
Zo komt het dat ik gedurende mijn eerste rit met 
een Alfa door Antwerpen redelijk wat opzien baar-
de…Jonge gast…vers rijbewijs…zwarte Alfa GTV… en 
op het dak van de sportieve coupé…een betonmo-
len!!!   

 
Werner 

Foto’s    AlfettaGTDocumentationBrochuresNL.html  



13 

oor iedere uitgave van ons magazine trekt Jany erop uit om een actief lid aan de tand 
te voelen. Dit keer heeft ze haar oog laten vallen op Rudi Smolders en ook nu weer 

werd ze aangenaam verrast. Rudy is getrouwd met Jeannine, ze hebben één dochter en ze 
wonen in Lommel. 

Noem eens je positieve- en negatieve eigenschappen? 

Positief…….ik ben punctueel, sociaal en trouw  

Negatief...  ik ben eigenwijs en gemakzuchtig. 

Wil je de Transaxelaars iets over je zelf laten weten? 

Ik ben geboren in Neerpelt en ben op mijn 40ste Belg geworden! Mijn vader is namelijk 
Nederlander en mijn moeder is Belgische. Het gaf nogal eens verwarring en daarom heb ik 
in de tijd van de ‘Snel Belg Wet’ de knoop doorgehakt en ben ik Belg geworden.  

In 1980 ben ik gaan werken bij Philips 
Eindhoven als elektricien, later als me-
taalbewerker. Via avondstudies en cur-
sussen heb ik mij opgewerkt tot werk-
voorbereider logistiek programmeur. In 
2006 ben ik via een Philips afvloeiregeling 
terechtgekomen bij VDL ook in Eindho-
ven. Ben daar begonnen als CAD Cam 
Engineer en inmiddels ben ik verantwoor-
delijk voor het gehele technische gebied 
en functioneer ik als trouble shooter.  

Op sportgebied ben ik al meer dan 30 jaar 
actief als badmintonner en in onze jonge 
jaren hebben Jeannine en ik, om een ex-
tra centje bij te verdienen, de sporthal 
kantine in Neerpelt uitgebaat.  

in gesprek met... 
Rudi Smolders 

V 
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Porsche en TACB, hoe is dat bij jou gelopen? 

Eigenlijk heel anders als bij de meeste anderen. In 
het jaar 2000 zochten we voor Jeannine een auto 
voor woon-werkverkeer. Bij ons om de hoek stond een 944 te koop en die hebben we dan 
maar gekocht. Jeannine heeft er 6 jaar lang, zomer en winter in gereden.  

Toen ze in 2006 een auto van de zaak kreeg, hebben we de Porsche maar weggezet met 

het idee om hem maar eens een keer te verkopen.  

Na 4 jaar stond ie er nog en maakte iemand mij er op attent dat bij de Lossing, aan het 
kanaal in Lommel, een oldtimer evenement was. Ben daar naartoe gegaan en trof daar 
iemand die mij vertelde over TACB.  

In 2011 ben ik lid geworden en inmiddels is de rode 944 ingeruild voor een donkerrode 
944S2 cabriolet. 

Jullie hebben al 2 keer de Nacht van de Klaplichten gewonnen: geluk of…? 

Ik ben een rallyfanaat.  

Al vanaf mijn 18e liep ik samen met een kameraad vele rally’s af, de Rally van Ieper die heb 
ik al zo vaak meegemaakt, geweldig! We werden bekende gezichten in het rally circuit en 
in 2002 werden we benaderd door rallyteam Nederland, Rocco Theunissen, om voor hem 
zijn ‘ritvoorbereiders’ te worden. Met eigen auto ’s morgensvroeg het parcours verkennen, 
bandenadvies geven, alle nota’s maken voor het schakelen, bochtenwerk enz. 4 
jaar lang hebben we dat gedaan. Toen overleed plotseling, helaas op 
zeer jonge leeftijd, Rocco en ons rallywerk was ten ein-

de gekomen. 

 

 

 

Motorrijden, liefheb-
berij? 

Ja! Als 16 jarige ben ik 
begonnen met brommers, 
mijn eerste was een 
Flandria Jumper   6 versnel-
lingen, hierna volgde een 
Zündapp 3 versnellingen en de laat-
ste brommer was een Suzuki 5 versnellingen.  

Hierna volgde een hele reeks motoren, een Honda XT500 Cross, Suzuki 

T
A
C
B
 
M
A
G
A
Z
IN
E
 

in gesprek met... 
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750cc, Honda Pan European 1100 tot de huidige Pan European 1300cc.  

Samen met Jeannine maak ik vele tochten door heel Europa. 

 



 

Wist jij dit al….. 

Porsche 944 S2, 1988 met …485.952 km 
 
Het ‘verlengde’ leven van een prototype  
 

Prototypes worden gebruikt om getest te worden. Daarna 

eindigen ze als een stalen kubus in de schrootpers …. Behal- ve deze dan! 
 
De eerste Porsche 944 S2 werd dit droeve lot gespaard.  
Na 80 000 intensieve testkilometers, 18000km tegen topsnelheid op het circuit van Nardo, 
6 000 op de Nurburgring en 54 000 km in het dagelijkse verkeer, stond de eerste S2 klaar 
voor zijn laatste rit naar de schrootpers…. tot iemand in Weissach besloot hem een nieuwe 
motor en versnellingsbak te schenken. 

Zo kreeg deze 
Porsche een 
tweede leven 
dat hem nog 
eens meer 
dan 400 000 
km verder 
bracht. Ver-
mits het ei-
genlijk om 
een prototype 
handelde met 

een beperkte levensverwachting had men niet de moeite gedaan om de wagen te behande-
len tegen roest en dergelijke. Deze Porsche met bijna een half miljoen kilometers op de tel-
ler ziet er dan ook uit als een uitgeleefd ‘hok’ met duidelijke roestsporen, maar rijden, dat 
doet hij nog als de beste….al 485 952 km lang! 
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Ook 2014 werd traditiegetrouw afgesloten 

met onze klassieker die in het donker verre-
den wordt. 
Deze rit mag zeker het predicaat klassieker 
opgespeld krijgen omwille van zijn unieke 
karakter, verschillend van alle andere TACB 
evenementen. 
Het is ook het enige evenement waar er ook 
wat competitie in verweven zit, waarbij ie-
dereen dient te proberen zo weinig mogelijk 
strafpunten te verzamelen, om de al even 
traditionele prijs in de wacht te kunnen sle-
pen, namelijk de bekende 2 flessen cham-
pagne. 
Rudi Smolders en zijn navigator waren er op 
gebrand om voor de 3e opeenvolgende keer 
het edele druivensap mee naar Limburg te 
kunnen nemen … 
 
Deze keer was het thema ‘Zeeuwse Schadu-
wen’ en ging grotendeels door, zoals de titel 
reeds laat vermoeden, op Nederlands 
grondgebied in Zeeuws Vlaanderen.  
Er werd verzameld om 20.00 u op een par-
king te Zelzate. Danny deed de briefing, 
waarin kort verteld werd waar er moest op 
gelet worden, en rond 20.30 u kon het eer-
ste team van start gaan. 
Om de 3 minuten werd de volgende teams 
groen licht gegeven en konden ze de rit aan-
vangen. 
De weg die gevolgd diende te worden was 
door middel van de algemeen gekende 
‘bolleke-pijl’ methode uitgetekend. Wan-
neer deze weg correct gevolgd werd, dan 
kon men her en der langs de weg bordjes 
ontdekken waarop een zwarte letter stond. 
Deze bordjes dienden in de correcte volgor-
de genoteerd te worden. Dat was echter 
niet alles. Er waren ook nog 5 vragen die 
dienden beantwoord te worden, en waarvan 
men alleen wist dat de antwoorden langs de 

te volgen weg terug te vinden waren… 
 
Rondom 23.00 u kwamen de teams op het 
eindpunt binnenvallen en leverden hun ant-
woordkaart bij Danny binnen. Onmiddellijk 
werden de belevenissen en missers met 
elkaar besproken, en de organisator ver-
wenst omwille van de paar instinkers die in 
het roadbook verstopt zaten …  
  
De tussenstand gaf echter al aan dat ook nu 
weer Rudi aan de leiding stond en het min-
ste strafpunten verzameld had. 
Uiteindelijk kwam het laatste ontbrekende 
team, Harry Verkerk en zijn dame, binnenge-
wandeld. 
En wat bleek… zij hadden een bijna perfecte 
rit gereden en klopten in extremis Rudi en 
zijn copiloot. De flessen edel vocht gingen 
dus deze keer mee richting Nederland! 
 
Wil jij ook een ‘echte’ TACB’er zijn, dan 
moet je toch wel minstens één keer de 
nachtrit gereden hebben… 
Je eerstvolgende kans: de 6e Nacht van de 
Klaplichten eind 2015. 

 
 
 
 
 
              

Graag tot dan! 
 
 
 
 
 
 

       5e Nacht van de klaplichten 
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TACB Goes Mille Miglia 
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TACB Goes MILLE MIGLIA, 
 

Z oals jullie wellicht al weten trekken wij 
met de club tussen 12 en 17 Mei 2015 
richting ‘Mille Miglia’ de moeder aller oldtimer 

rally’s. 
  

Mille Miglia! De naam klinkt als een klok… maar hoe zat dat nu weer?   

Een beetje geschiedenis… 
 
De oorspronkelijke Mille Miglia was een autorace voor eigentijdse auto’s. 
Hij werd voor het eerst georganiseerd in 1927!  
1000 mijlen (Mille Miglia) over de openbare weg van Brescia (Lombardije) 
naar Rome en terug, kris kras door de mooiste land- schappen en dorpen werd 
de ondertussen welbekende rode pijl met witte letters gevolgd. 
 
 
Tot 1957 werd de wedstrijd 24 keer verreden, enkel 
on- derbroken in de oorlogsperiode. 

Met het vorderen van de jaren werden de 
deelnemende wagens steeds krachtiger. 
Gevolg, er gebeurden steeds meer ongeval-
len. Ook andere ‘straatraces’ vielen ten prooi 
aan dit fenomeen. 
Zo kwam er in 1954 al een einde aan de Carre-
ra Panamericano in Mexico omdat er bijna 

evenveel doden vielen dan er toeschouwers langs de kant ston-
den. Ook de 24 uren van Le Mans kende in 1955 het grootste autorace ongeval 
ooit met 80 doden in 1 klap 
Tijdens de Mille Miglia van 1957 knalde een Ferrari in het publiek. Ba-
lans: 12 doden, en meteen het einde van de illustere straatra- ce. 
Ondanks pogingen om de Mille Miglia nieuw leven in te blazen 

bleef de uitgave van 1957 de laatste reguliere MM. 
In 1982 werd het over een andere boeg gegooid. Uit nostalgie 
werd er weer een MM georganiseerd. Geen snelheidsrace meer, 
maar een vierdaagse regelmatigheidsrally voor wagens gebouwd tussen 
1927 en 1957, waarvan het type ooit meedeed aan de originele wedstrijd. 
Sindsdien wordt het evenement jaarlijks georganiseerd en inmiddels is deze wedstrijd de refe-
rentie inzake oldtimer rally’s in Europa. 
 
Elk jaar trekken zo’n 400 auto’s de baan op voor de tocht naar Rome en terug. Wij kijken er al-
vast naar uit om vanuit onze uitvalsbasis Sirmione al dit fraais te aanschouwen.  
Italië in mei, in het gezelschap van gelijkgestemden? Wij tellen al af! 
 
werner 



O p de parking E3 Strand te Eersel ontmoeten we 
elkaar en de gesprekken gaan over het laatste 

evenement, ‘de Nacht van de klaplichten’. Die was erg zwaar en de 
deelnemers hadden enkele dagen nodig gehad om de wagen weer 
toonbaar te krijgen. Hopelijk gaan we vandaag niet ‘off-road’. 
 
Nadat we allemaal elkaar gegroet hebben, en bijgekletst zijn, vertrekt de stoet van  
12 Porsches richting provincie Limburg.  
We zijn nog maar eventjes aan het rijden en nu de motoren net warm gereden zijn, gaan we 
even een pitstop nemen bij toeristenoord Venbergen te Valkenswaard aan de Dommel voor 

een koffie, thee of een biertje. 
 
Vervolgens rijden we over de Brabantse en Limburgse landelijke buitenwe-
gentjes richting Arcen. Bij de Maas aangekomen nemen we de pont.  
Het pontje moest twee  keer overvaren om alle Porsches overgezet te krijgen. 
 
Wij rijden langs Brouwerij Hertog Jan en komen uiteindelijk net buiten Arcen  
op de parking van de kasteeltuinen… te voet gaan we verder  naar de water-
molen  ‘De IJsvogel’. 

 
We worden onthaald door Pieter en Lonneke in de charmante molen met een goed verzorg-
de brunch. 
Daarna geeft Pieter op een 
humoristische boeiende 
manier zijn rondleiding  
door de watermolen en de 
graanbranderij. De reuk-
proef om de kruidenextrac-
ten te herkennen was soms 
toch moeilijker dan ge-
dacht. 
 
Na de rondleiding kregen 
we verschillende  jenever-
tjes mee om te proeven, dit 
konden we gelukkig buiten 
op het terras doen omdat 
het zonnetje  lekker scheen. 

  

Winterrit naar ‘De IJsvogel’ te Arcen  
16 maart 2014    ….door Folkert Schellekens 
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Je kon er uiteraard  ook  jenever kopen, ik zag dan ook vele fles-
sen mee in de Porsches verdwijnen.  
Bij het vertrek kregen we van Pieter nog een presentje mee, een 
mini-jenevertje naar keuze, wij danken Pieter en Lonneke voor 
hun gastvrijheid die we mochten genieten. 
 
We volgen The Leader,  die met een schijnbeweging  het pontje 
van Lottum laat zien maar niet nemen zal.  Vervolgens rijd hij in 
een doodlopende straat, de meesten volgen hem blindelings. 
Onze wagens zijn niet groot (toch niet in afmeting) 

maar enkel de fietsers hebben in deze straat 
doorgang, enkele fietsers hebben ons dan 
ook hartelijk uitgelachen bij het keren. 
 
Aangekomen bij de Maas in Velden steken we nu weer met een 
pontje de rivier over.                                 
Dit pontje  was iets kleiner en nu moest de schipper drie keer over-
varen alvorens we allemaal weer aan de andere kant van de maas 
waren. 
 
The Leader bleek een optie op z’n gps te hebben om de onder-

gaande zon te volgen op de mooie buitenwegen van Limburg en 
Brabant. Sommigen hebben er ondanks de klep en zonnebril toch nog wat 

hoofdpijn aan overgehouden. 
 
Eindbestemming: Chinees restaurant te Eindhoven 
Bijna bij onze eindbestemming nog een klein stukje  door de 
‘Phillips’ arbeiderswijken gereden om eindelijk bij het res-
taurant te kunnen parkeren. 
Hier hebben we lekker gegeten, het was een doorlopend 
buffet dus we konden opscheppen totdat we het bordje 
niet meer op konden. 
Na het eten is het afscheid nemen en hopelijk treffen we 
elkaar weer op het volgend  belangrijke evenement de 

‘TACB Lustrumviering’ te Sint-Niklaas. 
 
 
Folkert Schellekens 
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Met dank aan onze sponsors: 

Specialisatie Porsche 356..911..944..928..968..964..Boxster 
 

Onderhoud - Herstellingen - Revisies - Afstellen 
Contactgegevens: 

info@oldtimerfabriek.be 
Tel +32 485.683.511 

Enkel op afspraak 
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ING Kantoor Ekeren 
Kristus Koningplein 6, 2180 Ekeren 

Tel 03/544 17 20 



TACB FOTOPAGINA 

Redactie   Jan Danckaers TACB 2015 


