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‘VON SCHMIDT’ WORDT NIEUW BEGRIP IN PORSCHE-WERELD

JUBILEUMCOCKTAIL
Het halve-eeuwfeest van de 911 ligt alweer even achter ons, maar Porsche-specialist
Schmidt-Oss grijpt graag op de historie terug. Onder het label ‘Von Schmidt’ mixt het
team van Frank Schmidt de lekkerste ingrediënten van diverse 911-generaties tot een
hemelse cocktail, geheel op de smaak van de klant afgestemd. Ziehier nummer één.
TEKST AART VAN DER HAAGEN FOTOGRAFIE JOOST FRANKEN
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u al lijkt zich een hype
te ontketenen. Terwijl
eigenaar Joost Noz ons
glimmend van trots op allerhande
finesses aan zijn ‘Von Schmidt no. 01’
attendeert, arriveert de opdrachtgever
van de in de maak zijnde no. 03 en raken
de mannen - die elkaar enkele malen bij
Schmidt-Oss ontmoet hebben - in een
geanimeerd gesprek verwikkeld. De opwinding slaat om in een testrit, waarbij
Noz een absolute uitzondering maakt
door het stuur af te staan. Na een kwar-
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tier keren de mannen terug en stappen
geestdriftig uit. Ze spreken elkaars taal,
niet slechts door hun voorliefde voor de
911, maar vooral doordat zij in Oss een
droom in de meest gedetailleerde vorm
laten verwezenlijken. “Het schept een
band,” denkt Frank Schmidt hardop en
daarin wordt hij bevestigd door twee
instemmend knikkende klanten. Niet
uit te sluiten valt dat iemand nog eens
de handschoen oppakt om een ‘Von
Schmidt Club’ in het leven te roepen.
Ben je alleen een 911-liefhebber als je

honderd procent originaliteit nastreeft
of verdien je dat predicaat net zo zeer
wanneer je je favoriete Porsche ultiem op
smaak laat brengen, met je persoonlijke
hoogtepunten van een ruim vijftigjarige
stamboom daarin verwerkt? De passie
die eraf spat wanneer Joost Noz zich in
superlatieven over zijn hoogst exclusieve
Von Schmidt no. 01 uitlaat, spreekt boekdelen. Hij formuleerde zijn droom als
een ruwe diamant en liet die door Frank
Schmidt en diens medewerkers fijnslijpen. Het bedrijf geniet de reputatie niets
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aan het toeval over te laten, maar evengoed
stond Noz uit zuiver enthousiasme en
betrokkenheid gemiddeld tweemaal per
week met zijn neus boven op de vorderingen, die alles bij elkaar een jaar bestreken.
“Vanaf nu kunnen we die tijd wel halveren,
hoor,” relativeert Frank Schmidt. “In deze
no. 01 schuilt een hoop ontwikkelingswerk.
Reken echter altijd op vele, vele honderden
of zelfs duizenden uren. Dit hangt af van
de wensen van de klant, met wie we in
nauwe samenspraak zo’n project van A tot
Z realiseren.”

Genummerd typeplaatje
Dat laatste zinsdeel geldt als een allesbepalende factor bij het label Von Schmidt,
dat met de ‘oplevering’ van Noz’ 911 zijn
première beleefde. “Geen twee exemplaren
zullen identiek zijn,” benadrukt Schmidt,
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die daarmee feitelijk een open deur intrapt.
Je mag wel steeds van eenzelfde gedachte
spreken: neem bij voorkeur een 964 als uitgangspunt en sla visueel een brug naar een
F-model, in combinatie met legendarische
elementen uit de 911-geschiedenis. Breng
het geheel op smaak met zorgvuldig uitgewogen cosmetische en technische ingrepen
en het resultaat vormt een schepping die
voor precies één persoon ter wereld ultiem
is, maar tegelijkertijd door velen hevig
begeerd zal worden en mogelijk aanzet tot
fantaseren. Wie over de middelen beschikt
om die mijmeringen in realiteit te laten
omzetten, die weet Schmidt-Oss te vinden
en zal na enig geduld oefenen tot een exclusief gezelschap behoren. Een genummerd
typeplaatje op het frontpaneel, aan het
oog onttrokken bij een gesloten kofferklep,
onderstreept dat.

De weg ernaartoe vindt zijn oorsprong in
de Carrera 3.2 die Frank Schmidt enkele
jaren geleden voor zichzelf transformeerde
in een classic sport met hoog F-gehalte.
“Retro, maar gepersonaliseerd met stoere
elementen en dat alles in een harmonieus
jasje gestoken, met respect voor authenticiteit binnen de 911-historie,” verklaart
de Osse Porsche-garagist. “Toen Joost bij
mij zijn wensen op tafel legde, merkte ik
al gauw dat hij in dezelfde richting dacht.
Gaandeweg het bouwproces werd telkens
opnieuw duidelijk dat wij elkaar perfect
aanvoelden in deze.” De eigenaar van de
Von Schmidt no. 01 vertelt: “Ik kocht ooit
van een Porsche-gekke vriend een 993
Targa en schafte later een 997 aan. Een ouder model stond mij uiteindelijk veel meer
aan, maar dan niet met de bijbehorende
nukken. Ik zocht iets oprechts sportiefs,

geschikt voor méér dan een beetje over
dijkjes toeren, anders kon ik bij wijze van
spreken net zo goed voor een T-Ford kiezen.
In feite wilde ik een klassieke Porsche met
een strakke wegligging en aansprekende
prestaties, vrij van mankementjes en kraakjes, zoals ik die in mijn 993 Targa ervaarde.”
Alle reden om niet alleen een cocktail van
de beste 911-ingrediënten te laten bereiden,
maar ook volmondig ‘ja’ te zeggen op het
advies van Frank Schmidt om de nog te
verwerven auto totaal nieuw op te bouwen.

Slordig herstelde schade
Om optimaal aan het 911-ideaalbeeld van
Noz te beantwoorden kwam eerder een 964
dan een G-model in aanmerking om als
basis te fungeren. “Vooral vanwege de aanwezigheid van ABS, stuurbekrachtiging, een
betere klimaatregeling en een modernere

wielophanging,” licht Frank Schmidt toe.
Hij opende samen met de opdrachtgever
conform diens wensenpakket de jacht op
een geschikte Carrera 2 met handschakeling. Pas het vijfde exemplaar dat de mannen
bezichtigden bood perspectief. “We troffen
er drie met een slordig herstelde schade aan
en constateerden her en der achterstallig
onderhoud, zelfs bij vraagprijzen van rond
de vijftig mille,” vertelt Schmidt. “De ’89-er
Carrera 2 die we uiteindelijk ophaalden
vroeg ook wel om technische aandacht,
maar vormde in zijn totaliteit een goede basis en ach, uit elkaar moest hij toch om alles
nieuw te maken dan wel te reviseren.”
“Een dikke auto waarvoor mensen het
hoofd omdraaien, maar niet patserig,”
beschrijft Joost Noz hoe hij het project
ruim een jaar geleden voor zich zag, uitgaande van de klassieke uitstraling van een

F-model. Met onderhuids een 964 als vertrekpunt stelde Schmidt-Oss zichzelf meteen
voor een respectabele uitdaging. Allereerst
ging de zaag in de neus, die aangepast
moest worden, zij het met behoud van de
chassisbalken met impactzones. “Best even
slikken,” schetst de eigenaar, maar op zo’n
moment moet je doorbijten. Over dat laatste
gesproken: er diende een hap uit het - voor
de gelegenheid versterkte - frontpaneel
genomen te worden om later de oliekoeler te
kunnen huisvesten. Het streven om de eerste
Von Schmidt een uitgesproken masculien
voorkomen te bezorgen resulteerde in een
afspraak bij een expert in carbon koetswerkpanelen voor Porsches. “We wilden geen
polyester, want dat is qua pasvorm niet jevan-het en werkt nogal onder weersinvloeden,” motiveert Schmidt de keuze.
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OP EEN GEGEVEN
MOMENT ZAT ER
WEL HONDERD KILO
KLEI IN EEN MIX MET
POLYESTER OP.

Honderd kilo klei
Joost Noz vertelt hoe het creëren van de
voor- en achterschermen in zijn werk ging.
“Het modelleren gebeurde vanaf de stalen
spatborden, gemonteerd op de auto. Op een
gegeven moment zat er wel honderd kilo
klei in een mix met polyester op. Daarna
spoten die mannen het geheel en trokken
er een mal van, om de delen in koolstofvezel te vervaardigen. De gewenste breedte
bepaalden we aan de hand van de velgen,
die we alvast gekocht hadden: 9J x 17 vóór
en 11J x 17 achter, in Fuchs-stijl. Het bleek
nog een hele toer om exact de juiste rondingen in de schermen te krijgen, met aan
de achterzijde het effect van een 911 Turbo.
Het kostte volgens mij wel tien bezoeken
aan het bedrijf om via kleine veranderingen
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een lijnenspel te creëren dat ons voor
honderd procent tevreden stelde. Let alleen
al eens op de perfecte aansluitingen op de
sideskirts en de bumpers met onderlip, die
daar ook werden gemaakt. Vóór wilde ik
absoluut niet zo’n dikke RS-bak, want die
verstoort de lijn, vind ik.”
Het rechter achterscherm bevat een
uitsparing voor de olievuldop, terwijl het
doorboorde hart van het kofferdeksel de instroom van verse benzine in de aluminium
tank toelaat. Van hetzelfde materiaal zijn de
klep zelf, de motorkap en de fraai uitgesneden scharnieren die de zaak desgewenst
in de lucht houden. Inwendige ledverlichting schijnt op donkere momenten bij. De
uitschuifspoiler aan de achterzijde onderscheidt zich nadrukkelijk van het originele

exemplaar door zelfs in ruste al boven het
maaiveld uit te steken, geaccentueerd door
een opgezwollen lip. Er ligt op het moment
van dit schrijven nog een op maat vervaardigd aluminium rooster in, maar dat ruimt
binnenkort het veld voor een exemplaar van
roestvaststaal, dat een fraaiere glansgraad
moet bieden. De koplampunits combineren
de behuizing van een F-model en de gladde
glasplaat van een 356 met een bi-xenonprojectielens. Een ander huzarenstukje
dringt zich aan de geoefende autospotter
op in de vorm van kogelbuitenspiegels met
een voet die door het driehoeksruitje steekt.
“Van kunststof, want in gehard glas kun
je geen gat boren,” wijst Frank Schmidt.
“Overigens sneuvelde ook wel een aantal
van die lexaanruitjes voordat we volledig
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content waren over de plaatsing de spiegels,
die een behoorlijke invloed op de lijn van de
auto uitoefenen.”

991 50
De licht gemetalliseerde Geisirgrau-lak
verraadt het al: we mogen de Von Schmidt
no. 01 opvatten als een eerbetoon aan het
jubileummodel 991 50 dat Porsche in 2013
uitgaf. Aan de binnenkant zet dat thema
zich voort, via Pepita-stof in combinatie met
antracietgrijs, wit afgebiesd leder en logo’s
in de stoelen en de toerenteller. De klassiek ogende kuipjes met hun scharnieren
in F-model RS-look bieden met hun royale
dimensies en diepe zit heel ongemerkt een
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DAT EEN 964
ONTZETTEND FIJN
RIJDT, DAT WIST
IK VAN MIJN EIGEN
EXEMPLAAR, MAAR
DÍT IS EVEN ANDERE
KOEK…

mate van comfort en zijdelingse steun zoals
we die heden ten dage verlangen. Lederen
portierzakken knipogen naar de 356. In
tweede instantie valt het oog op de perforaties die een subtiele hint geven naar de luidsprekers, welhaast vanzelfsprekend verbonden met een moderne Becker Mexico. Het

in leder gevatte dashboard verwijst naar
vroeger dagen via een aluminium strip en
nostalgische knoppen, allemaal op maat
gemaakt. Schmidt-Oss liet nieuwe meters
printen en completeerde deze met naalden
in oude stijl, terwijl ledverlichting onder
alle omstandigheden een optimale informatievoorziening waarborgt. Verder noteren
we een Rennline-pedalenset en -onderplaat
(gemodificeerd), een Momo Prototipo-stuur
en een pookknop van een G50-bak met
- geloof het of niet - een zuigerstang van
een schokdemper als overbrenging naar de
gereviseerde vijfbak.
Via een nieuwe koppeling, zoals ook andere
slijtagedelen vervangen werden, legt de

transmissie verbinding met de originele
3.6-motor. Dat blok staat nu echter te boek
als een 3.8, nadat het een set cilinders en
zuigers van een 993 RS ontving, wat ook
om aangepaste koppen vroeg. “De luchtmassameting gaat nu via een sensor in
een buis, zodat we van de bekende klep
met zijn massatraagheid verlost zijn,”
vertelt Frank Schmidt. Diverse geel gepassiveerde uitwendige motordelen zorgen
voor een klassieke, hoogwaardige aanblik.
De roestvaststalen uitlaat met tweemaal
een honderdcellige katalysator mondt in
tweevoud centraal onder de kentekenplaat uit. Ondersteltechnisch bleven veel
zaken bij het oude, al voerde Schmidt-Oss

wel een totale revisie door. Tot de wijzigingen rekenen we de montage van softe
polyurethaanbussen, camberplates vóór
(de wielen kennen nu iets meer dwarshelling) en handmatig verstelbare Bilsteinschokdempers met progressieve veren.
Het remsysteem onderscheidt zich met
roodgelakte klauwen met aan de achterzijde
die van 964 Carrera 4-klauwen, geboorde
schijven en stalen leidingen.

Zucht
“Dat een 964 ontzettend fijn rijdt, dat wist
ik van mijn eigen exemplaar, maar dít is
even andere koek…” krijgt Joost Noz na
de testrit te horen van de klant die de Von

Schmidt no. 03 in bestelling heeft staan. Dat
laat de eigenaar van de no. 01 niet onberoerd. Glunderend werpt hij een blik op zijn
special, uniek in de wereld en tegelijkertijd
de eerste telg van een nieuwe familie in
911-kringen. “Hij stuurt inderdaad ongelooflijk strak; ik wist niet dat dat in die mate
kon bij een 964.” Er klinkt een zucht. “Dat
lijnenspel… Alles klopt; ik zou geen enkel
detail anders willen.” Eigenlijk wekt dat
geen verrassing, want verdere personalisatie dan het Von Schmidt-label binnen de
geschetste kaders biedt valt welbeschouwd
niet te verzinnen.

Meer informatie via www.schmidt-oss.nl
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