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Zijn eerste

91 1

kocht Ger Basten in 2001 na het over-

Iijden van zijn vrouw. Deze tragische gebeurtenis zette
Ger aan het denken. De wens om ooit zetf een 911 te
bezitten, was onveranderd, hoeweI het bijbaantje bij
de autowasserette en de herinnering aan de 9'l 'l van
de vaste klant aLweer tange tijd achter hem tag. Hij
wiLde niets meer uitsteLten wat voor hem beLangrijk

was. "Ats het kan moet je je droom waarmaken." De
proefrit in de 911 Targa die hij zou kopen, was zijn
eerste echte rit in een Porsche. De koop kon niet uitblijven: dit was het helemaa[; nooit zou hij de auto
verkopen.0ok de gebroken tapeinden die de carterheLften op hun ptek moeten houden, betekenden voor
Ger Basien niet het einde van de Liefde voor zijn
Porsche. Het werd drie maanden sLeuteten in zijn
schaarse vrije tijd in zijn garage achter zijn huis in
BeLfetd. HoeweL hij aL geruime tijd een kantoorbaan
heeft bij CargLass sLeutelt Ger graag in zijn vrije tijd
en heef t hij veet pLeziervan zijn met goed gevoLg aÍge-

bouwjaren toch ook weI heeLf ijn rijden. Zijn 911 Targa
van 1978 was echt een 'mooi weer' auto: "hij kiert,
fluit en Lekt". Daar hebben moderne 91'1 's geen Last
van. Na een paar sLapetoze nachten besIoot Ger het

ronde opLeiding tot vrachtwagenmonteur. 0ok zijn

bod op zijn Targa te accepteren en kon de zoektocht

kopen. Ger had inmiddeLs ontdekt dat 911's van latere

cLubgenoten van de oLdtimerctub De 0etLoatktep staat

naar een andere Porsche beginnen. Bij een Mercedes-

hij geregetd met raad en daad bij.

Benz deaLer vond hij in2017 een Carrera 4 cabriotet,
een origineeL door Pon in Leusden geLeverde Porsche.

'Mooi weer'auto
Vaak zaten er briefjes achter de ruitenwisser aLs hij

Hij is de vierde eigenaar; de auto werd in 1999 nieuw
gekocht door de directeurvan een theater in Utrecht.

ziln 911 ergens had geparkeerd. Attijd weer de vraag
of hij zijn auto wilde verkopen en attijd weer was het

de auto in kaart gebracht. NatuurLijk wordt er vooral

antwoord: niet te koop. Tot Ger Basten een bod kreeg,
dat hem aan het twijfeten bracht. Dat was wel heel
veeI getd. Hij had de auto zestien jaar en er 30.000
,

kjlgmetg!: ptelier,gaq belqgÍd, Als hij,hetbgd,eo_u,qccep

1

lnmiddeLs heeft Ger de complete geschiedenis van

open mee gereden, maar de bijgeLeverde hardtop
maakt van de vierwie[ aangedreven cabriolet een zeer
bruikbare, winterharde coupé. Ats tiener reed Ger
met vrienden op de brommer naar Luxemburg voor
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luchtgekoeLde zescitinder boxermotorwerd voortaan

met vtoeistof gekoel.d om te kunnen btijven votdoen
aan emissie-eisen. En die koptampen, 'geteend'van
de goedkopere en getijktijdig ontworpen Boxster, verpestten het trad itionele 911-smoelwerk. Hoe konden
ze het bedenken. Die kritiek heeft Porsche zich aangetrokken. Het iront van de 997 die in 2005 verscheen,
had weer koplampen die Leken op de exemplaren waar
de verstokte 911-rijder aan gewend was. De nieuwe
911 was 18,5 centimeter gegroeid ten opzichte va n de
vorige generatie [993] wat zich vertaatde in meer ruimte

voor inzittenden en bagage. Ondanks dat de 91 1 een
maatje was gegroeid, daatde het gewicht met 50 kiLo.
Het onderstel werd ook aangepast hetgeen resutteerde in meerveer- en rijcomfort. De nieuwe generatie werd ook leverbaar met de 'Tiptronic' versneLtingsbak, waarbij gekozen kan worden tussen ze[f
schakeLen met toetsen op het stuur of het schake[en
door de bak [aten doen. De cabriotetversie stond in

maart 1998 op de saton in Genève.

Aanpassingen
Ger Basten wiLde perse een handgeschakeLde Porsche

maaLinmiddets vaders met zonen én een ktassieker.
De ene heeft een Atfa Spider, de ander een Fiat 1500
cabrioLet. De brommervakantie is sinds enige jaren

een [ang vader-zoon-klassieker weekeinde geworden. Nog steeds met tent in Luxemburg.

en Liet voor de zekerheid de motor aanpassen. De
motoren van de 99ó en ook de 997 staan bekend als
pLof

motoren. Dat komt doordeA0S, deAir/?iLSeparator

die de carterdampen behoort aí te zuigen, maar door

een niet meer f unctionerend membraan kan bij ptotseLing gas Lostaten het

intaatspruitstuk zich votzuigen

Maatje groter

met olie die dan verbrandt in de cilinders. Dat kan

De 911 van Ger Basten behoort tot de 99ó-serie, die
zljn tentoonsteLtingsdebuut beLeefde op de IAA van
Frankf urt in1997 en een jaar laterop de markt kwam.
Dat was schrikken voor de 'echte' Lief hebbers. De

Leiden tot grote motorschade. Een ander euveL is de
onderbemeten waterpomp. De rechter rij ciLinders
kan het, zeker bij cil.inder nummer zes, veeLte warm
krijgen met atle gevotgen van dien. Het derde pro-
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b[eem is het [agervan de tussenas, het zogenoemde
IMS-Lager, waarbij de Letters staan voor intermediate

shaft. Die tussenas drijÍt met kettingen de nokkenassen aan en zorgt voor de aandrijving van de otiepomp. Het [ager aan de koppeLingszijde wordt het
zwaarst beLast. Het zijn Lagers die voor het Leven zijn
gesmeerd, maar dat btijkt in de praktijk tegen te vaLlen en ats het vet verdwenen is, slijt het [ager en er

ontstaat speLing. Het kan zomaar gebeuren dat de
ketting ten opzichte van het tandwieI verspringt en
daarmee de kteptiming ontregett. Het resuttaat is
vaak verwoestend voor de motor. Ger Basten wiLde
de etlende niet afwachten en [iet zijn motor aanpas-

sen bij een Porsche-speciaList. Hij heeft nu een fijne,
betrouwbare toerauto voor vakanties en toertochten
van zijn ctub. RS
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