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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 2017 

29 januari Nieuwjaarsbrunch 

3/5 maart Antwerp Classic Salon 

12 maart Winter rit 

6 april Transaxles & coffee 

23 april Lente rit 

10 mei Transaxles & coffee 

24/27 mei TACB goes Vosges-Alsace 

7 juni Transaxles & coffee 

21 juli Zomer rit 

2 augustus Transaxles & coffee 

20 september Transaxles & coffee 

7/8 oktober TACB Zeeland-weekend 

22 oktober herfstrit 

19 november Algemene leden vergadering 

12 december Nacht van de klaplichten 
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Beste clubleden, 
 
Het startschot is alweer gegeven voor een nieuw jaar ... 
Een jaar dat weer voor aangekondigde, maar ook voorals-
nog ongeweten feiten zal zorgen. 
Een jaar waarin we een beetje kop van jut worden omdat 
we ons hart verloren hebben aan wat voor velen een jon-
gensdroom was die uiteindelijk toch werkelijkheid werd, 
namelijk met een Porsche kunnen rijden. 
Antwerpen bijt de spits af door een groot deel van de oldti-
mers en classics te willen weren omwille van het milieu. 
Maar het gerucht gaat dat er nog een juridisch getouwtrek 
in stelling staat van zodra de eerste boetes worden uitge-
schreven. We zullen zien wat het geeft. 
Indien de soep toch even heet gegeten wordt als dat ze 
wordt uitgeschept, dan volgen ongetwijfeld nog andere 
steden, en waarschijnlijk op langere termijn ook de ge-
meenten. 
Met wat geluk mogen we dan nog wat rondtoeren op de 
grote provinciale wegen en autostrades. 
Nee, het wordt er niet leuker op. Maar onze classic die nog 
niet het statuut van oldtimer heeft, die wordt wel lekker 
zwaar belast om hem ingeschreven te krijgen (BIV), en om 
er mee te rijden (Verkeersbelasting). 
Heeft er misschien iemand geld nodig om één of ander be-
grotingsgat op te vullen ? 
Ook zullen we dit jaar de overschakeling maken van 25j 
naar 30j om de auto-oldtimerleeftijd te bereiken. Op zich 
geen slechte zaak denk ik. Geef toe, de huidige auto's die nu 
25j worden kun je al tot de 'moderne' auto's rekenen. 
Maar wat het jaar verder ook brengt, TACB zal voor de ver-
zachting zorgen met leuke uitstappen en ritten ! 
Voor de oude getrouwen hoeven we niet meer te zeggen, 
voor de nieuwelingen, "join the club", er staan weer heel 
wat leuke dingen op stapel ! 
 
Danny 
President TACB 
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Niet iedereen houd ervan om via kaart routes te rijden. 

 
Het is inderdaad voor velen leuker om rond te kunnen kijken en te genieten van het land-
schap, dan continu met z’n neus in de kaart te zitten. 
Om die reden  worden er bij TACB steeds meer ritten verreden met behulp van een GPS toe-
stel. 
Nu lijkt dit eenvoudig, maar in de praktijk blijkt dit niet zo te zijn. 
 
De ritten worden door TACB op voorhand uitgezet op een elektronische kaart en via e-mail 
aan de deelnemende leden toegestuurd. 
De route wordt dan  door de deelnemers ingeladen in hun GPS toestel en iedereen zou dan 
probleemloos de route moeten kunnen volgen. 
 
Echter blijken er verschillende parameters 
te zijn waardoor de ene naar rechts wordt 
verwezen terwijl de anderen links afslaan 
of rechtdoor rijden. 
 
Veel hangt af van de kaartversie of de in-
stellingen van je GPS toestel waardoor de 
opgeladen route afwijkt van het origineel. 
 
Daarom werd er besloten een GPS initiatie-
cursus te organiseren  in Hotel Aldheim te 
Grobbendonk. 
 
Elk ingeschreven lid bracht zijn PC mee en 
er werd druk geoefend in het maken van 
een route en het uploaden via e-mail. 
 
Tijdens deze cursus werd er ook dieper 
ingegaan op de instellingen en het uploa-
den van routes in je GPS. 
 
Er werden ook verschillende filmpjes vertoont, waarin uitgelegd werd waar de addertjes on-
der het gras zaten. 
 
Na nog een heerlijk glas in de bar van het hotel trokken de meesten, weer wat wijzer (of mis-
schien wel niet) naar huis. 
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GPS initiatiecursus … door Jan  
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NiederRhein Weekend… door onze leden 

Voor ons was het niet onmiddellijk duidelijk of het nu Nederland of Duitsland zou worden, 

het kon alle kanten op.  We werden verwacht in Asten in het Best Western hotel Nobis waar 
we al ooit eerder hadden afgesproken, ik dacht te weten voor het IJsselmeer weekend.   
Om 9.30u kregen we zoals gewoonlijk een verwelkoming met een kopje koffie wat iedereen 
wel kon appreciëren zo in de ochtend, voor sommigen onder ons bijna op thuislocatie voor 
anderen iets verder.  Jany deed een uiteenzetting en het werd al snel duidelijk dat het weer 
een topweekend ging worden.  En, eindelijk werd onze vraag beantwoord, het werd een 
combinatie van zowel Nederland als Duitsland. 
Om 10u ging het richting de Brouwerij van Hertog Jan even buiten Arcen volgens het alom 
gekende ”follow your leader”.  Kort gezegd een tof systeem om in kleine groepen met een 
grote groep ergens op tijd te geraken.  Het was een zeer mooie tocht richting Arcen, veel 
kleine weggetjes langs weiland en bossen met mooie uitzichten.  Om 11.15u werd iedereen 

verwacht bij Hertog Jan voor een 
rondleiding.  De geur buiten de 
Brouwerij was al typerend. We 
waren enorm nieuwsgierig of onze 
Noorderburen ook wat zouden 
kennen van bier brouwen.  Tijdens 
het brouwerijbezoek volgden we 
onder begeleiding van een ervaren 
gids het complete brouwproces 
van A tot Z.  Vervolgens waren we 
na het bezoek van harte welkom in 
Café De Hertog Jan Proeverij waar 
onze consumptiemunt kon worden 
verzilverd voor een heerlijk glas 
Hertog Jan Pilsenerbier.  En ja, het 
mag gezegd worden, de Noorder-
buren kunnen het ook. Tussen de 
Brouwerij en de Proeverij konden 
we in het gezellig winkeltje terecht 

voor enkele leuke hebbedingetjes. En voor diegenen die de proeverij thuis verder wilden 
zetten kon er ook wat bier worden ingeslagen. 
In de Proeverij werd ook de lunch geserveerd, het was een “Superlunch” namelijk een hou-
ten plank met allerlei slaatjes, kaasjes, olijfjes, zongedroogde tomaatjes, gedroogde hesp en 
dat samen met dat lekker biertje kon iedereen wel smaken. 
Om 14.45u ging het richting Hotel Seepark Janssen Geldern (Duitsland) waar iedereen werd 

verwacht in z’n beste pak om 18.30u voor het diner.  Het was meteen duidelijk dit zat goed, 

leuk hotel, mooie omgeving, sauna, zwembad, leuke bar, lekker eten, met andere woorden 

“Voor elk wat wils”. 

Jeannine 
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Om 830 uur was het verzamelen geblazen op de parking van Seepark. 

Iedereen was ruim op tijd, na een goede nachtrust. 
We reden langs mooie wegen naar Gallery Aaldering in Brummen Nederland, waar 
mooie bolides binnen stonden.  
Daar werd ons een lunch geserveerd, die zoals altijd bij TACB lekker was. 
De namiddag was ook heel goed, alleen weer verloren gereden, maar op het einde 
kwam het nog goed en hebben we nog een tussenstop  gemaakt met Rudi en Filip om 
van de lokale lekkernijen te proeven. 
 
Na de avondtoast in de bar gingen we naar het restaurant van het hotel, waar een buffet  
met overheerlijk eten voor ons klaar stond, met voor elk wat wils.  
Na het eten  waren er al veel  leden die de bar hadden gevonden en ook een dansje wil-

den zetten bij een naburig feestje. 

Het was weer een geslaagd TACB weekend  en heel leuk om nieuwe leden beter te leren 

kennen. 

Op naar het volgende evenement en dat zal ook weeral goed zijn zoals altijd. 

Proficiat aan de organisatie!!! 

Dirk 
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NiederRhein Weekend ...door onze leden 

 

NiederRhein Weekend… door onze leden 

Met even kleine oogjes als de zaterdagavond laat, kwamen velen op zondagochtend aan de 
ontbijttafel. 
Oeps! De bubbels hadden niet veel succes. Er is nochtans een gezegde dat zegt: ‘begin de dag 
waarmee je de vorige geëindigd bent’.  
Na een paar tassen koffie/thee en het heerlijk, uitgebreid ontbijt gingen we met z’n allen de 
buitenlucht opsnuiven. Brrr… wat was het koud geworden. Onze wagentjes hadden de voor-
bije nacht terug een douche gekregen. Met open dak rijden was niet aan de orde.  
Na een prachtige rit kwamen we aan te Xanten. Auto’s mooi geparkeerd en dan met z’n allen 
de gidsen opwachten aan de dienst toerisme. We werden in 2 groepen opgedeeld en we 
( sommigen zagen het niet echt zitten en kozen terecht voor een terrasje) konden beginnen 
aan de wandeling. 

Xanten is een stad aan de zuidoever van de Duitse Niederrhein in het noordwesten van de 
Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen en behoort tot Kreis Wesel in het regeringsdistrict Düs-
seldorf. Xanten telt 21.281 inwoners 
De stad kan worden beschouwd als de opvolger van de Romeinse stad Colonia Ulpia Traiana, 
die onder andere bewoond werd door Romeinse veteranen van het nabijgelegen Castra Vete-
ra. Deze legerplaats van een Romeins legioen speelde een belangrijke rol in de geschiedenis 
van Germania Inferior. 
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Bezienswaardigheden: 
 
De gotische Sint-Viktordom met de kloosterbibliotheek en het dommuseum, dat rijke 
kunstschatten tentoonstelt. 
Het middeleeuwse stadscentrum met de Klever Tor, de Kriemhildmolen, het Gotische huis 
en andere historische gebouwen. 
 
 
Menslief wat was het koud! Maar we hebben het volgehouden (châpeau aan het zoontje 
van David in korte broek) en de koffie/chocomelk achteraf in één van de oudste gebou-
wen van Xanten  ‘Gotisches Haus’ was echt hartverwarmend.  
Achter het hete drankje was het tijd om de hongerige maag te spijzen. We reden met z’n 
allen richting lunch. Restaurantje gelegen aan de oevers van de Rijn, genaamd “De Deich 
Gräf”.  
 
We genoten volop van het gezelschap, uitzicht en van de heerlijke lunch. Meer dan vol-
daan van het eten en van het voorbije weekend, voerden we huiswaarts.  
 
Alweer kreeg onze wagen een douche en na enig fileleed, stranden we toch op de thuisha-
ven.  
Het was voor ons de eerste keer dat we meegingen op weekend uitstap en het is zeker 
niet onze laatste. 
Een welgemeende dank aan Jany en haar organisatieteam. Het was super! 
 
Christine 
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De sleutelhoek 

Hoe werkt een stabilisatorstang? 
Stel eens een auto voor die de bocht om gaat. De middelpuntvliedende kracht werkt hierop in. 
Door deze kracht wordt het hele gewicht van de auto overgebracht op het wiel aan de buiten-
kant. De situatie wordt verergerd door het feit dat het wiel aan de binnenkant om dezelfde 
reden zijn grip verliest. De hele auto helt over in de richting van het voorwiel aan de buiten-
kant 
 
Wat is hieraan te doen? 
Als de linker voorpoot van een tafel korter was (analoog aan de in deze richting gekantelde 
auto), zou hij in deze positie wankelen. Als er niets onder de poten gelegd kan worden, moet 
gewoon de poot aan de andere kant (rechtsvoor) korter gemaakt worden. De tafel helt nu wel-
iswaar naar voren, maar is weer stabiel. 
Zo werkt een stabilisatorstang ook: hij houdt beide stuurarmen vast en brengt de beweging 
ervan van de ene naar de andere kant. Oftewel wanneer de linker stuurarm naar boven gaat, 
gaat de rechter ook naar boven. Hoe ver deze beweging wordt overgebracht wordt geregeld 
door de doorsnee van de stang waarvan de stabilisatorstang is gemaakt. Hoe stijver, hoe gro-
ter deel van de kracht wordt overgebracht. 
 
De werkelijke rol van de stabilisator-
stang 
De technicus die het functioneren van 
een ophanging ontwerpt die de fouten 
van een onervaren bestuurder vergeeft, 
past alleen een stabilisatorstang aan de 
voorkant toe. Dit zorgt weliswaar voor 
onderstuur-achtige manier van besturen, 
maar zorgt er tegelijkertijd voor dat het 
voertuig zich zeer neutraal in bochten 
gedraagt, door de wegligging van de ach-
teras te verbeteren.  

Bouw van de stabilisatorstang. 
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Bij lagere snelheden verbetert de stabilisatorstang ook de reactie op stuurbewegingen. 
Het is anders wanneer er een snelle auto ontworpen wordt die vaak met hoge snelheden door 
de bocht gaat. Deze wordt extra uitgerust met een stabilisatorstang achter. Dit verbetert de 
wegligging van de voorwielen in bochten waarin gas gegeven wordt, wanneer de gewichtsover-
dracht de achterwielen belast. 
Een belangrijk element van het gebruik van de functioneringsprincipes van stabilisatorstangen 
is de stijfheid van de carrosserie, hierlangs wordt de balans van de massa van het voorste deel 
van de auto naar het achterste deel gebracht en andersom.  
Daarom streven constructeurs naar steeds stijvere constructies. 

 
Wat voor invloed heeft de stabilisatorstang op onze veiligheid? 
Denk eraan dat wegligging veiligheid betekent. Daarom moeten we voor zo goed mogelijke 
banden zorgen en ervoor zorgen dat ze in zo goed mogelijke staat zijn. Een stabilisatorstang 
zorgt ervoor dat de grip van alle wielen maximaal gebruikt wordt.  
Door de kanteling en belasting van de afzonderlijke wielen in de bocht te verminderen, wordt 

de verantwoordelijkheid 
voor grip over alle wielen 
verdeeld 
In een bocht kan een auto 
met beschadigde bussen zich 
nerveus en instabiel gedra-
gen (want de ene keer zal 
deze bestuurd worden met 
gebruik van de stabilisator-
stangen en even later wordt 
dit geneutraliseerd door de 
losheid op de bussen). 

Een veelgemaakte fout van mensen die hun auto's tunen is dat ze de stabilisatorstangen verge-
ten. Tuners vergroten de stijfheid van de ophanging door sportveren en -schokdempers te ge-
bruiken. Ze denken er echter niet aan dat de standaard stabilisatorstang niet ontworpen is om 
te functioneren in deze omstandigheden. Hij zal gewoon te slap zijn om de grotere kracht die 
door de sportophanging wordt gegenereerd te verplaatsen. Het effect van dergelijke behande-
lingen kan een ongewenst besturingskarakter van het voertuig zijn.  
De installatie van een sportstabilisatorstang met een grotere doorsnee kan dan een oplossing 
zijn. 

 
Danny 

 

Beweging van de stabilisatorstang. 
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40 jaar Porsche 928                                                             ...door Werner 

Een miskend talent, onthaald als broedermoordenaar. 
Toen de Porsche 928 in 1977 het levenslicht zag was hij voorbestemd om de opvolger te 
worden van zijne heiligheid, de 911. Alleen al dit feit maakte van hem niet onmiddellijk          
”mister popular”. De traditionele Porsche sportwagenliefhebber was echt wel wat anders 
gewend. 
Sportwagen of GT? 
Het concept van de “928” was radicaal anders dan de 911. Watergekoelde, 4,5 liter V8 front-
motor, versnellingsbak voor de achteras aangedreven via een transaxle. 
Terwijl de 911 een sportwagen was waar je enigszins mee kon reizen, was de 928 een reis-
wagen waar je enigszins sportief mee kon rijden. 
Het misverstand rond de “928” wortelt dus al van bij de lancering. De 928 was geenszins een 
911 “new style”. Veeleer was hij een echte “GT”. Een wagen die men eerder had moeten 
vergelijken met de klassieke GT’s van de jaren ‘70, zoals daar zijn de Maserati Ghibli, Jensen 
Interceptor of een Lamborghini Espada. Wagens waarmee je tegen hoge snelheid, genietend 
van een uitstekend comfort van Noord naar Zuid kon snellen. Eveneens moest je bagage niet 
noodzakelijk beperkt blijven tot een “sportzak”, zoals in de 911. Een echte koffer met een 
handvat, passend bij de standing van de eigenaar, behoorde plots tot de mogelijkheden. 
Doch ook in de vergelijking met de Italiaanse en Britse GT’s, ondervond de 928 heel wat pro-
blemen. 
Oorzaak was de motor. De Amerikaanse markt was zeer belangrijk voor Porsche. Enkel door 
het sterk omlaaghalen van de compressieverhouding, slaagde Porsche er in, de strenge Ame-
rikaanse emissienormen te behalen. Gevolg een  slappe motor met “slechts“ 240 pk, maxi-
maal 230km/h snel, een matige acceleratie en een verbruik van 20 tot 24 liter. 

Model evolutie. 
Pas vanaf 1980, met het verhogen van de compressie 
voelde de 240 pk uit de basisversie aan als 240 pk. Gelijk-
tijdig lanceerde men ook de “S“. Deze had een motor die 
werd opgeboord tot 4,7 liter welke 300 pk op de achteras 
bracht. 
Porsche ontwikkelde de 928 verder tot een echte “GT” 
door steeds meer comfort items toe te voegen en  meer 
pk’s uit de motor te kietelen.  

In 1986 werd de S4 gelanceerd met 5 liter motor en 320 pk. Dit model werd ook gekenmerkt 
door een nieuwe neus en achterkant en heel wat interieurwijzigingen.  
 
 
Met een top-
snelheid van 270 
km/h was hij 
meteen ook  
“king” of the 
road. 
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Uit deze  werd de “clubsport “ ontwikkelt, een handgeschakelde versie met andere nokken-
assen en sportophanging, ontdaan van alle comfort. 
Vermits “geen comfort” en “928” geen al te gelukkige combinatie was, stopte men in de club-
sport opnieuw het comfort van de S4 en zo was de 928 GT (altijd handgeschakeld) met 330 
pk een feit. 
De GTS van 1992 werd 
de laatste  versie van 
de “928”. Nog breder 
en sterker. De motor 
was inmiddels 5,4 liter 
groot en 350 pk sterk. 
Zijn grommend geluid 
past uitstekend bij 
deze “über GT” 
In totaal stond de “928”  18 jaar in de Porsche catalogus.  
 
Nardo. 

Alhoewel een “928” een 
wagen is die veel toe-
wijding en onderhoud 
apprecieert ,is het voor-
al ook een robuuste 
kerel met veel uithou-
dingsvermogen. Bewijs 
daarvoor werd geleverd 
op het circuit van Nardo 
in Zuid-Italië. In 1982 
legde een standaard 
928 S er op 24 uren  
6033 km af, of  tegen 
meer dan 251km per 
uur gemiddeld.  

 
In 1993 deed men deze oefening nog eens over met een standaard 928 GTS. 
Een Oostenrijks team had de wagen gewoon over de weg, richting Nardo gereden. Ter plaat-
se werden er op 24 uur maar liefst 6377 km afgelegd tegen een gemiddelde van bijna 266 
km/h ! 
 
En niet te vergeten… 
 
In 1978 kreeg de Porsche 928 de titel  “wagen van het jaar” opgespeld. Nog nooit was een 
sportwagen die eer te beurt gevallen. Het zou ook in de latere geschiedenis van het concours 
een unicum blijven. Eigenlijk was het ook een erkenning van het vooruitstrevend en eigenzin-
nig concept van het ontwerpteam rond Anatole Lapine. Het “design” van de frontmotor Por-
sches was toentertijd niet onomstreden. Vandaag wordt, met name de “928” aanzien als een 
stijlicoon in wagendesign: een ontwerp dat na 40 jaar nog even fris en modern oogt. 



 

Heel veel enthousiaste, waaronder zelfs kersverse, TACB-ers hadden zich ingeschreven voor 
deze laatste dagrit van het jaar.  
Maar liefst 20 transaxles en 1 vreemdganger, weliswaar uit dezelfde stal, meldden zich op 
deze zondagmorgen te Arendonk.  

In de kantine van een voetbalclub, vind zo vroeg op de ochtend maar eens een locatie waar 
je 40 personen en ook 21 auto’s kunt ontvangen en parkeren, geen sinecure, een weg ba-
nend door spelende biljarters (al aan de pint!) konden wij plaatsnemen in een naastgelegen 
zaaltje,  waar de waardin ons voorzag van koffie en/of thee.  
 
Een mooie heldere dag was voorspeld, maar helaas mist 
viel ons ten deel, daardoor konden we niet ten volle ge-
nieten van de fraaie omgeving van de route. Via piepklei-
ne weggetjes lang de Belgisch/Nederlandse grens, kwa-
men we aan in Boxtel bij Classic Park. Een consumptie 
met het streekproduct de “Bossche Bol” werd voor ons 
neergezet.. en het smaakte!  
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          Herfstrit… door Jany 
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In het Classic Park “museum” 
bewonderden we al het moois 
dat daar tentoongesteld stond.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Om 14.30 uur werd de rit voortgezet, ditmaal niet zoals op de ochtend volgens het FYL 
principe en voorgeprogrammeerde Garmin routes, maar via een uitgeschreven LA-RA-RD 
straatnamen rit. Eens iets anders en na even puzzelen waar al die afkortingen toch voor 
stonden was het heel eenvoudig om met behulp van een GPS systeem de route te rijden.  
Het eindpunt was “Markt 14” te Eersel. Vanaf 15.30 uur werden wij daar verwacht om te 
borrelen en te smullen van een typisch Nederlandse bittergarnituur. 
Beetje jammer van het weer, maar het was wederom een geslaagde TACB uitstap. 
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Zes bestuursleden zijn al nader aan de tand gevoeld, er ontbreekt er nog één en wel Pim 
Vooys. Hij werd in de laatst gehouden Algemene Leden Vergadering, samen met Gery Ver-
nimmen, unaniem aanvaard als bestuurslid, waarmee het aantal bestuursleden nu uit een 
zevental personen bestaat. 
De uit de Nederlandse provincie Zuid-Holland komen-
de Pim Vooys is een echte Hollander uit Nederland. Hij 
werd evenals zijn beroemde plaatsgenoot de kunste-
naar en schrijver Jan Wolkers (o.a. Turks Fruit, Kort 
Amerikaans en zijn debuut roman Terug naar Oegst-
geest), geboren in,  jawel, Oegstgeest. Een echte Hol-
lander is echter nogal relatief. Oorspronkelijk is hij een 
nazaat van de naar de Lage Landen gevluchte Franse Hugenoot, ”een soort van asielzoeker 
dus”, zoals hij het zelf verwoordde. 
Sinds december geniet Pim van een welverdiend pensioen. 42 jaar lang werkte hij op de 
Operatie afdeling van een ziekenhuis. Ook bekleedde hij diverse bestuursfuncties. Samen 
met Ann Cecilie, zijn Noorse gezellin, gaat hij nu van zijn vrijheid genieten. Dit houdt in 
meer tijd voor zijn hobby’s: TACB, fotografie en de, sinds kort ontdekte, racefiets.  
Eigenlijk is Pim geen echte Porsche liefhebber, de 911 met taartschep vond en vindt hij niet 
om aan te zien. Nee, zijn eerste echte autoliefde betrof een Jaguar E-type, met zijn mooie 
lijnen een echte schoonheid. Jarenlang reed hij rond in een Maserati 222-4V biturbo en 
werd zelf lid van die club. Bij de introductie van de Porsche 968 ging hij voor de bijl. Deze 
Porsche vond hij wel mooi en later als ‘gebruikt’ nog betaalbaar ook. In België vond hij een 
prachtig donkergroen exemplaar.  
Na slechte ervaring opgedaan te hebben bij de Nederlandse Maserati club, de biturbo eige-
naren waren de “zigeuners” onder de “notabelen” en een zelfde instelling verwachte hij bij 
de Porsche Club Nederland.  
Tijdens het speuren naar een 968 kwam hij TACB tegen 
op het 944 forum. De ver- onderstelling dat het er in die 
Porsche club weleens een geheel andere sfeer zou heer-
sen, werd hij lid en werd de veronderstelling bewezen. 
Tijdens de vele TACB toch- ten zag hij diverse 968 Cabrio’s, 
hij raakte helemaal onder de indruk van de lijn van deze 
uitvoering, geen spoiler en een 6cm lagere voorruit. Dit resulteerde in de aanschaf van een 
fraai blauw exemplaar, daarmee is hij nu de trotse eigenaar van 2 transaxle Porsches.  
 

in gesprek met ... 
Pim Vooys 
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Algemene Ledenvergadering  ...door Pim 

Op 20 november werd in een goed gevulde zaal de Algemene Ledenvergadering ge-
houden. 
Zoals bij ons gebruikelijk, is ongeveer de helft van de aanwezigen lid en de overigen 
zijn partners of andere familieleden, dit geheel volgens de TACB traditie. Lid zijn doe 
je met z'n tweeën. 
De voorzitter kijkt terug op een succesvol jaar met vele tochten en twee meerdaagse 
evenementen met veel deelnemers waaronder ook weer nieuwe leden. 
 
De trip naar Oostenrijk kreeg een extra dimensie door het bezoek aan het Porsche 
museum en de fabriek.  
 
Het Niederrhein weekend begon met een bezoek aan de bierbrouwerij van Hertog Jan 
en werd gekoppeld aan een bezoek aan de showroom van de in Nederland zeer be-
kende firma Aaldering.  
De combinatie van bier en klassieke automobielen valt in de smaak bij onze leden. 
 
De club telde aan het eind van 2016 meer dan honderd leden . Een aantal wat nog 
nooit eerder was gehaald in de historie van de TACB .  
Het resultaat is dan ook een financieel gezonde vereniging met weliswaar een be-
scheiden eigen vermogen, waar in de toekomst wel iets aan gedaan moet worden.  
      
Het programma voor 2017 bestaat uit veel evenementen die  ook in 2016 op het pro-
gramma stonden, aan een goed recept moet je niet teveel veranderen is het idee.  
 
Er wordt nog wel gekeken of er een slipcursus georganiseerd  kan worden. De laatste 
keer was alweer enige jaren geleden. 
De meerdaagse tochten gaan naar de Vogezen en Zeeland. Het één en ander is vol-
gend jaar terug te vinden op de nieuwe website. 
 
De voorzitter gaf aan dat de inschrijvingen wat strakker georganiseerd gaan worden 
m.b.t betalingen en annuleringen. 
 
De twee aspirant bestuursleden Gery en Pim werden in het bestuur gekozen zodat het 
bestuur nu uit 7 personen bestaat. Gery zal de functie van secretaris op zich nemen, 
terwijl Pim de mailbox en de administratie ervan in goede banen gaat lijden 
 
De voorzitter sluit de vergadering en nodigt allen uit om in de bar onder het genot van 
een drankje  nog wat na te praten, een mooie gelegenheid voor Jany om de nieuwe 
regenjacks van de TACB te presenteren.      
 
 



T
A
C
B
 
M
A
G
A
Z
IN
E
 

19 

Porsche 944 turbo 
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Porsche  928 S4 
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