
Inleiding

‘Het idee voor dit boek begon met de 2 woorden: ‘Porscheboek maken’. Die ik 

in 2013 op een to-dolijstje schreef. Nu is er dit boek. Wat heb ik met Porsche? In 

mijn geboortejaar 1963 zag ook de eerste 911 het licht. Net als veel leeftijdgenoten 

zag ik vroeger op de snelweg vanaf de achterbank van mijn vaders auto de 

indrukwekkende Porsches van de Rijkspolitie voorbij zoeven. Mijn vader werd 

zelfs een keer staande gehouden door de Porsche-surveillance omdat hij ze iets 

te enthousiast bleef volgen. Dit ondanks de steeds hoger wordende snelheid van 

de politie-Porsche. Hij kwam eraf met een waarschuwing en het advies om bij de 

politie te komen werken als hij zo hard wilde rijden. 

Dat is het begin van mijn interesse voor deze bijzondere en veelzijdige sportauto’s. 

Het geluid van de luchtgekoelde motoren is onnavolgbaar en typisch Porsche. En 

de modellen die achtereenvolgens uitkwamen, ook de buitenbeentjes als de 914 

en de 928, bleven stuk voor stuk de moeite waard om er even voor stil te blijven 

staan en ze na te kijken. Vaak vroeg ik mij dan af: wie rijdt er in die Porsche? Uit 

die nieuwsgierigheid kwam het idee voort een boek te maken over Porsches met 

de verhalen van hun eigenaar. Als fotograaf lag er de uitdaging om sprekende 

portretten te maken van mens en zijn of haar auto.’
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Stephanie Dielen

Porsche 911 Speedster 

(G model) 

smalbody 1989’

Stefanie Dielen

Porsche 911 Speedster  



10 Naam: Stefanie Dielen

Beroep: Bijzondere Porsches 

zoeken / levensgenieter

Porsche: 911 Speedster (G-modell) 

smallbody

Kleur: Ferrari Gelb 

In haar loods in Limburg spreek ik af met Stefanie. Eenmaal binnen tref ik een 

persoonlijk Porschemuseum aan. Er staan drie auto’s, waarvan twee onder een 

doek. De vorm van een van de auto’s verraadt dat het om een 356 gaat. Op de vloer 

ligt een Porschekleed en aan de wanden bevindt zich een mozaïek van familiefoto’s, 

natuurlijk met veel Porsches. Verder een asbak gemaakt van de zuiger van een 

Porschemotor, een lamp gemaakt van een nokkenas en een vitrine met miniaturen 

en voorwerpen, elk met een speciale waarde of herinnering.

Met de neus vooraan

Stefanie vertelt: ‘Ik ben opgegroeid met Porsche. 

Mijn vader, Hans Dielen, was Porschedealer voor 

Zuid-Nederland; alle modellen zijn bij ons de revue 

gepasseerd. Bij alles wat met Porsche te maken had, 

stonden mijn broer en ik met onze neus vooraan. Als 

peuter mocht ik zogenaamd meesleutelen; Porsche zit 

in mijn bloed.’ 

Ze gaat enthousiast verder: ‘Van jongs af aan rijd ik al 

mee in de Porsches van mijn vader. Op het laatst zaten 

mijn broer en ik heel krap, maar mijn vader zei: “Kijk 

maar naar buiten en niet zeuren en verstoppen als we 

moeten tanken.”’ 

Leren rijden in een Porsche

‘Toen ik nog niet mocht rijden, ging ik in de vakantie 

de auto’s van klanten wassen. In 1976 richtte mijn 

vader de Porsche 356 Club Nederland op, waarbij ik 

als meisje van zeven ook vaak van de partij was. En 

daarna, nog voor ik mijn rijbewijs had, mocht ik al 

weleens rijden, dus ook autorijden heb ik geleerd in 

een Porsche. Later kon ik volop gaan genieten en rijden 

in de voor mij meest betrouwbare sportwagen die er 

bestaat. Mijn liefde gaat uit naar de luchtgekoelde 

versies; het geluid is onmiskenbaar! Ik ben besmet met 

het Porschevirus tot op het bot.’

Zijn lievelingskleur

‘Mijn vader wilde een Speedster kopen, daar werden 

er maar een klein aantal van gebouwd. Zijn voorkeur 

ging uit naar een turbolook, maar die waren al vergeven. 

Toen heeft hij toch maar besloten een smalle versie te 

bestellen, maar dan wel in zijn lievelingskleur. Dat was 

geel, waarop de fabriek voor Ferrari geel heeft gekozen. 

Van dit smalle model zijn wereldwijd slechts 161 stuks 

geproduceerd. Dit is dan ook de enige gele van dit 

model die gemaakt is in de fabriek in Stuttgart. En nu 

ben ik de trotse bezitter van deze auto. Een leuk detail 

is overigens dat de smalle versie nooit officieel te koop is 

aangeboden door de dealers. Deze serie Speedsters was 

al lang uitverkocht voordat de daadwerkelijke productie 

begon.’

Naar buiten

‘Ik rijd er alleen mee als het weer het toelaat, dus 

niet als het nat en vochtig is; dat vind ik zonde. Zo 

gauw als er een zonnestraaltje is, dan gaat-ie naar 

buiten. Ik poets de auto zelf en kan olie bijvullen, 

maar voor het technische gedeelte gaat hij gewoon 

naar de Porschedealer; daar zit de kennis en er werken 

vakmensen.’

Activiteiten

Stefanie bezoekt Porsche-evenementen vanwege het 

contact met andere Porschegekken en om ervaringen 

uit te wisselen. Ze organiseert zelf ook ritten met 

oldtimers.

‘Porsche 
zit in mijn bloed’
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Rolf Gelissen

Porsche 911 Carrera 4S



14 15Naam: Rolf Gelissen

Beroep: Adviseur

Porsche: 911 type 991 Carrera 4S 

Kleur: Wit

Rolf komt aanrijden op een prachtige locatie, de bronsgieterij en beeldentuin van 

bevriend beeldhouwer Jo Peters in een plaatsje in de buurt van Maastricht. Deze 

locatie is gekozen omdat Rolf tijdens gesprekken met Jo tot de conclusie kwam dat 

er in de beelden van Jo, uit graniet gehouwen dierlijke vormen, lijnen zijn terug te 

vinden die ook in bijvoorbeeld de Panamera en Porsche 911 zitten. Het contrast 

tussen deze industrieel ogende omgeving en de hagelwitte Porsche werkt prachtig 

voor de fotografie. Na de fotoshoot spreek ik Rolf in de nabijgelegen woning van Jo 

Peters onder het genot van een goede whisky. De eerste vraag luidt: ‘Waarom rijd 

je Porsche?’

Nog steeds herkenbaar

Rolf: ‘Waarom rijd ik Porsche? Omdat het kan! Op 

de eerste plaats vind ik het mooi dat de 911 sinds de 

introductie in 1963 steeds is ontwikkeld. Daardoor is 

het ondertussen, na meer dan vijftig jaar, een moderne 

sportwagen die nog steeds herkenbaar voortbouwt op 

het origineel uit 1963. Wat ik verder bijzonder vind 

aan de uitvoering die ik zelf rijd, de witte 911 Carrera 

4S, is de kleurcombinatie van een wit exterieur met 

titaniumkleurige wielen. Kijk je terug tot 1963, dan is 

de Porsche 911 een van de weinige auto’s die er in het 

wit goed uitziet. En dit in elk van zijn uitvoeringen 

en modelvarianten. Daarnaast vind ik het mooi dat de 

iets bredere carrosserie van de Carrera 4(S)-modellen 

de ‘heupen’ van de auto nog extra benadrukken.’

Verslavend

‘Ik was ik zo’n tien jaar geleden in de gelegenheid 

om mijn eerste Porsche te kopen: een grijze Porsche 

Boxster S. Deze auto is zes jaar in mijn bezit geweest 

en is toen met ongeveer 180.000 km op de teller 

ingeruild. Samen met een wat oudere Porsche 911, ook 

een grijze. Dat was een 911 964 Carrera 2.’

‘Uiteraard koos ik weer voor een Porsche. Porsche 

rijden blijkt namelijk verslavend te zijn. Ondertussen 

had ik de schroom van me af gegooid; ik was de veertig 

gepasseerd, dus dit keer geen grijze, maar een felrode 

911 (type 997) Carrera 4S PDK. Een auto die al snel 

de bijnaam Roodkapje kreeg. Roodkapje heeft echter 

alweer een nieuwe eigenaar, wat overigens niet betekent 

dat voor mij het (Porsche)sprookje uit is. In de zomer 

van 2014 is Roodkapje vervangen door Sneeuwwitje, 

een hagelwitte 911 (type 991) Carrera 4S PDK. Ik 

geloof namelijk (nog steeds) in sprookjes.’

Activiteiten

Rolf doet, als hij daarvoor de tijd kan vinden, mee 

aan toerritten in Europa. Het onderhoud laat hij 

door Porschecentrum Maastricht uitvoeren, waar ook 

de onderhoudshistorie perfect wordt bijgehouden, 

wat belangrijk is voor de waarde van de auto in de 

toekomst.

‘Sprookjes Bestaan!
Ik ruilde Roodkapje in 

voor Sneeuwwitje’



16 17Naam: Kevin van Poppel

Beroep: Zelfstandig ondernemer

Porsche: 911 type 996 Carrera 4S

Kleur: Zwart

Kevin is een ondernemer. Zijn bedrijf van Poppel Montage levert onder meer 

rolluiken, veranda’s en zonwering. Van kinds af aan droomt hij er al van om een 

Porsche te rijden. Hij heeft hard gewerkt en flink gespaard en toen hij 35 was dacht 

hij: nu moet het er eindelijk maar eens van komen. Hij heeft dit prachtige model 

nu twee jaar in zijn bezit.

4S of Turbo

‘Ik ben al lang een autoliefhebber, Porsche is voor 

mij het ultieme merk. Als ik op straat in de verte dat 

motorgeluid hoor kijk ik meteen op.’ Over zijn auto 

zegt hij: ‘Eigenlijk ging mijn voorkeur uit naar een 997, 

maar die waren nog te duur, toen viel de keus op een 

996 maar dat moest dan wel minimaal een 4S of een 

Turbo zijn. Een gewone 996 vind ik eigenlijk wat saai. 

De Carrera 4S is toch net dat stapje verder.’

Kick

‘Ik rijd er niet dagelijks mee, het is echt een liefhebberij. 

Voorheen reed ik motor, dit is er nu voor in de plaats 

gekomen. Ik heb hem nu 2 jaar en ik vind hem steeds 

mooier worden. Gewoon als je er in zit, die power, 

het geluid en de besturing. De kick die je er telkens 

van krijgt als je er mee rijdt is voor mij het ultieme 

Porschegevoel.’

De mooiste 4S?

‘De kleur zwart of donkergrijs met zwart interieur vind 

ik bij dit model het mooist. Het interieur van deze 

uitvoering is met de aluminium inleg erg bijzonder. De 

auto is gewoon een plaatje, ik denk dat dit een van de 

mooiste 996 4S uitvoeringen in Nederland is.’ 

Goed doel

‘Je wordt ook voor van alles gevraagd als je zo’n auto 

hebt. Vorig jaar deed ik bijvoorbeeld mee aan de 

Robin Hood Rally, een benefietrally voor klassieke en 

moderne (sport)auto’s.’

Kevin van Poppel

Porsche 911 type 996 Carrera 4S

‘Ik heb hem nu 2 jaar en ik vind 
hem steeds mooier worden.’
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Alain Heggerick

Porsche 911 type 996 Carrera


