
‘W
at van ver komt, is 
goed’, luidt het gezeg-
de. Soms echter moet 
je de dingen gewoon 
dicht bij huis zoeken. 

“Ik speelde met de gedachte om dagelijks in 
een klassieke 911, een F-model dus, te gaan 
rijden,” vertelt John de Bie. “Tegelijkertijd 
wilde ik wel een fatsoenlijke portie comfort, 
zeg maar op het niveau van een 964, die wat 
dat betreft op een wezenlijk hoger plan staat. 

Ik kende de modellen van het Amerikaanse 
bedrijf Singer Vehicle Design en in Duitsland 
houden zich ook twee fi rma’s bezig met het 
ombouwen van latere 911’s naar een F-model, 
maar die kiezen voor kunststof frontdelen. 
Daar ben ik niet zo’n voorstander van, want 
het sluit allemaal net wat minder strak op el-
kaar aan dan bij staal. Verder heb ik eigenlijk 
niet zo veel met een bedrijf in het buitenland. 
Het wordt toch een stuk lastiger als je even 
tussendoor wilt gaan kijken of naderhand nog 

Ook op het niveau van een Porsche 911 bestaan er compromissen, maar 
de bijna oneindige modelevolutie stelt eigenaren in de gelegenheid die te 
elimineren. Een unieke situatie, waarvan John de Bie dankbaar gebruik 
maakte. Hij bezit sinds kort een exemplaar dat in zijn optiek het beste van 
alle series verenigt. Méér dan toevallig is specialist Frank Schmidt dat 
roerend met hem eens.  tekst & fotografi e Aart van der Haagen

HET BESTE VA N ALLE SERIES
PORSCHE 911 FRANK SCHMIDT
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graag een aanpassing zou laten uitvoeren.”
Zoekende op internet stuitte de liefhebber op 
de website van Porsche-specialist Schmidt-
Oss, meer specifi ek op een reportage over 
de vorderingen van een interessant project. 
“Ik had al eens eerder een Carrera 3.2 in een 
F-model getransformeerd; eigenlijk voor 
mezelf, maar een klant wilde ’m per se kopen,” 
vertelt Frank Schmidt. Daarna herhaalde de 
geschiedenis zich, want gaandeweg dat hij een 
nieuw cadeautje voor zichzelf bouwde kreeg 
hij de volgende belangstellende op de stoep. 
John de Bie: “Eigenlijk kwamen onze ideeën 
over het eindresultaat volledig overeen, zelfs 
tot en met de carrosseriekleur: Schiefergrau, 
hoewel ik nog even over ivoorwit twijfelde.” 
Als basis fungeerde een SC 3.0 uit 1981, ooit 
omgebouwd naar een 964 in Turbo-look en 

Eigenlijk kwamen 
onze ideeën over 
het eindresultaat 
volledig overeen, 
zelfs tot en met de 
carrosseriekleur: 
Schiefergrau

bestemd als trackday-auto, maar nooit als 
zodanig ingezet door de vorige eigenaar. 
“Schadevrij, daar ging het mij om,” stelt 
Frank Schmidt. “Ik haalde hem helemaal 
uit elkaar en liet de koets in een oven ther-
misch ontlakken. Daarna werd de body 
geparelstraald, om de weinige roestsporen 
te verwijderen.” 

Concessie

Aan de achterzijde moest de 911 vooral 
Turbo-breed blijven, maar dan gecombi-
neerd met een klassieke achterbumper. In 
dit formaat valt uitsluitend een exemplaar 
van kunststof te verkrijgen, dus daar 
moest Frank Schmidt een concessie doen 
aan het ‘alles staal’-principe dat hij met 
zijn klant deelt. Vóór besloot de Porsche-

specialist de auto smal te houden. “Ik wil-
de immers de uitstraling van een F-model 
creëren en als je dan Turbo-schermen 
neemt, moet je zo ontzettend veel lassen 
en goochelen om ze op de bumper te laten 
aansluiten. Dat levert alleen maar kunst- 
en vliegwerk op, bovendien springt de 
dikke achterkant er nu extra uit.” Schmidt 
bestelde nieuw plaatwerk voor de neus: 
voorbumper, spatborden, frontpaneel en 
kofferklep. Hij paste een stukje techniek 
van de jaren tachtig toe in de vorm van 
een uitklapbare 964-spoiler, die de 911 
twee gezichten bezorgt, naast het func-
tionele aspect. Feitelijk kun je hetzelfde 
zeggen van de bi-xenonkoplampen met de 
lens in de refl ector, dus een heldere door-
kijk. Een brug tussen heden en verleden

Van Links naar rechts

-  De gelige kleur verraadt 

meteen dat het om een 

roestvrijstalen uitlaat 

gaat.

-  Voor de bumper moest 

wel de aftermarket 

opgezocht worden.

-  Het chroom versterkt 

de klassieke look.
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KOEKJES
“In België staat weer iets lekkers met slechts 31.000 

kilometers op de teller te koop, dus ik vrees dat ik 

deze week even ga kijken,” zegt John de Bie. Waar dat 

op gaat uitdraaien, valt al voorzichtig te voorspellen, 

want hij bezit reeds acht Porsches. Op de vraag of dat 

octet allemaal 911’s telt, klinkt resoluut het antwoord: 

“Ja natuurlijk. Wat dacht je dan?” De ondernemer 

in raamfolie voor auto’s en gebouwen dankt de tic 

aan zijn broer Henry, die in Hedel het bedrijf DB-

Sportscars runt. “Door jarenlang hard werken spaar 

je eens wat en dan komt op een dag je jongensdroom 

binnen bereik. Dat was, ergens omstreeks 2007, een 

964 Carrera 4. Ik maakte later de grote fout die in 

te ruilen op een gebruikte 996 4S. Ook een prima 

auto, daar niet van, maar van een afschrijving van 

tienduizenden euro’s per jaar werd ik niet vrolijk.” De 

Brabantse liefhebber beschouwt de collectie die hij 

vervolgens opbouwde als een investering, in aanvul-

ling op de liefhebberij uiteraard. “Met de meeste 911’s 

rijd ik maar zelden. Ik kies met name voor de speciale 

edities. De ‘koekjes’, noem ik die.” Naast een 993 2S, 

een 996 GT3 RS, een 997 GT3 en de auto op deze 

pagina’s spelen vier 964’s de hoofdrol: een 3.6 Turbo 

in Speedgelb, een origineel in Nederland geleverde RS, 

een authentieke Cup en een racer voor trackdays, hoe-

wel John amper tijd vindt om het circuit op te zoeken. 

De acht 911’s verblijven gebroederlijk bij elkaar in een 

fraaie eh… koektrommel. 
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slaan de 17-inch Fuchs-wielen, 7J vóór en 
9J achter. Ook de cockpit heeft iets van een 
tijdmachine, met onder meer een retro-
sportstuurtje, maar tegelijkertijd geriefl ij-
ke 964 Turbo-stoelen. Het donkerrode leer 
keert zelfs tussen de instrumenten terug. 
De auto behield de al gemonteerde 
3.6-boxer, maar die werd wel tot op het bot 
ontleed. Frank Schmidt besloot de krukas 
te vervangen. “De oude bleek geslepen en 
daar houd ik niet zo van, want dan weet je 
nooit wat er van de originele hardingslaag 
overblijft. Je bouwt een project als dit 
toch met het oog op duurzaamheid, dus 
dan neem je liever geen risico’s.” Een set 
cilinderbussen en zuigers van een 993 RSR 
zorgen voor een totaal volume van 3,8 
liter. Aan de nokkenassen tornde Schmidt 

niet. “Rijcomfort en bruikbaarheid gaan 
in dit geval boven piekvermogen. Bij een 
auto die je regelmatig op de openbare weg 
inzet, zit je niet te wachten op een nerveu-
ze motor die hoog stationair draait en pas 
bij hogere toerentallen echt lekker begint 
te lopen.” De specialist toverde wat extra 
pk’s tevoorschijn door een andere chip te 
monteren en door een luchtmassameter in 
plaats van een luchtweger toe te passen, 
wat ook de gasrespons verbetert. Een 
gekoelde vijfbak van het type 915 (1986) 
neemt de overbrenging voor zijn rekening. 
Onder de auto hangt een fraai roestvrijsta-
len uitlaatsysteem. “Aanvankelijk zonder 
dempers, maar dat was niet te doen,” lacht 
de eigenaar. “Je kon elkaar aan boord vol-
strekt niet verstaan en alles resoneerde.”

 

PORSCHE 911 T 2.4 COUPÉ
MOTOR 2.4 liter luchtgekoelde zescilinder boxer

VERMOGEN 150 pk

KOPPEL 200 Nm

AANDRIJVING achterwielen

TRANSMISSIE handgeschakelde vijfbak

TOPSNELHEID 204 km/h

LENGTE 4.127 mm

WIELBASIS 2.271 mm

GEWICHT 1.050 kg

Toch nog een verschil in 
smaak: Frank Schmidt 
prefereert zwarte 
gordels, John de Bie rode.

PORSCHE TUNING 

PORSCHE MAGAZINE PUUR      39

Van Links naar rechts

[ 1 ] 991-letters, netjes van elkaar gescheiden; let ook even op het Schmidt-logo dat subtiel 

verenigd is met het 911-opschrift. [ 2 ] Oogt alsof het nooit anders was: schroefveer/

dempercombinatie vóór. [ 3 ] Je ziet ‘iets’ aan het front, maar pas als iemand je vertelt dat 

het om bi-xenonlampen met een heldere lens gaat, valt het kwartje. [ 4 ] Bewust geen 

verchroomde Fuchs-wielen, want die zijn in 17 inch ietwat over de top.



Aan de voorzijde van de auto weken 
de torsiestaven voor schroefveren 
met volledig instelbare (hoogte en 
stugheid) dempers, die ook in het 
staartstuk hun toepassing vinden. De 
draagarmen achter stammen van een 
930 Turbo, waarbij straffere torsieveren 
en rondom dikkere stabilisatoren on-
verhoopte dansneigingen van de auto 
in toom houden. De remmerij komt 
geheel overeen met die van een 993 
Turbo, het laatste stukje van de puzzel 
om een ultieme rijdersauto te creëren, 
gehuld in een klassieke jas. Daarmee 

nam John de Bie afgelopen herfst een 
911 in ontvangst die in zijn optiek - 
maar ook die van Frank Schmidt - het 
beste van alle generaties vertegen-
woordigt. “Sommige puristen zullen 
het misschien zonde vinden en ja, als 
het om de investering draait, moet je 
vooral dicht bij het origineel blijven. 
Dat telt voor mij in dit geval echter 
niet. Ik heb deze auto aangeschaft voor 
het genieten, veel en vaak. Verkopen 
doe ik ’m toch nooit.” 

Meer informatie via www.schmidt-oss.nl

Ik heb deze auto 
aangeschaft voor 
het genieten, veel en 
vaak. Verkopen doe 
ik ’m toch nooit.

Autobekleder van het JaarAutobekleder van het Jaar

Autoschade Herstel Druten, gespecialiseerd 
in Porsche, Centraal in Nederland

Nijverheidsweg 4 - 6651KS Druten - Telefoon 0487-518400
wwww.autoschadedruten.nl
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