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RIJ-IMPRESSIE PORSCHE 911 CARRERA 2.7 RS, 964 CARRERA RS, 993 CARRERA RS

PASSIE VOOR
RENNSPORT
32 PORSCHESCENELIVE

AL SINDS DE JAREN ’70 HEBBEN DE LETTERS RS VEEL
INVLOED OP DE 911-REEKS. HET IS DE VARIANT DIE EEN
STRAATAUTO HET DICHTST IN DE BUURT BRENGT VAN EEN
RACEAUTO. WE GAAN OP PAD MET MISSCHIEN WEL DE
DRIE MEEST BEGERENSWAARDIGE.
TEKST EN FOTOGRAFIE MARK NAUTA
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M

et de komst van de 996 in 1997 werd het einde
ingeluid van het tijdperk met luchtgekoelde
911-modellen en daarmee ook direct voor de luchtgekoelde RS’sen. Porsche heeft ons echter een serie
fantastische modellen nagelaten die nu allemaal als
klassiekers te boek staan. De drie meest bekende zijn
wel de 911 Carrera 2.7 RS, de 964 Carrera RS en de 993
Carrera RS. Als kunstwerken op wielen staan ze voor
onze ogen te schitteren in de zon; zwart, rood en geel
zijn de kleuren van de auto’s. Geheel toevallig ook
de kleuren van de Duitse nationale vlag. Voor ons de
reden om de auto’s mee te nemen naar Duitsland en
ze onderweg en op het oude militaire vliegveld van
Niederrhein nabij Weeze nader aan de tand te voelen.

DE LEGENDE
Nadat in 1972 de regels voor het wereldkampioenschap voor sportwagens waren veranderd, was de 917
niet meer inzetbaar in deze categorie. Het ontwikkelen
van een compleet nieuw model om wel deel te kunnen
nemen, was voor Porsche geen optie. De prototypes
van de concurrenten waren eigenlijk halve Formule 1
auto’s met een tweezits carrosserie, een voor Porsche
onbekende discipline. Gelukkig voor Porsche werd
er een nieuw Europees GT kampioenschap ingevoerd. In dit kampioenschap zou Porsche deel kunnen
nemen met een auto die gebaseerd was op de 911. De
concurrentie in deze Group 4 GT klasse kwam vooral
van Ferrari met de 365 GTB Daytona ‘Competizione’.
Voorzien van een motor met twee keer het slagvolume
dat een 911 bezat was dit de absolute favoriet.
Om de Ferrari de baas te kunnen zijn, richtte Porsche
zich vooral op het verlagen van het gewicht met
daarbij een lichte stijging in het vermogen. Als basis
koos het merk voor de 911 S. Deze had zich in onder
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andere de Rally van Monte Carlo en de Tour de France
succesvol bewezen. De cilinderinhoud van de 2,4 liter
boxer werd vergroot tot 2.687 cc. Hierdoor groeide het
vermogen met twintig pk tot een totaal van 210 pk. De
motor was gekoppeld aan een speciaal voor de RS ontwikkelde 5-versnellingsbak. Hierbij waren de vierde
en vijfde versnelling langer gemaakt. Om het extra vermogen goed op de straat te krijgen, monteerde Porsche
voor het eerst in haar geschiedenis op een straatauto
achterbanden met een afwijkende breedte ten opzichte
van de banden op de vooras. De auto maakte Porsche

zo licht m
mogelijk. Waar het technisch mogelijk was, werden
carrosseriedelen van dunner plaatmateriaal gemaakt. De
d carro
de
aauto
uto kreeg
kre dunner glas, fiberglas bumpers en een fiberglas
m
motorkap
otorka met daarop de karakteristieke ‘Ducktail’ spoiler
een
n de leg
legendarische 911 Carrera RS was geboren.

De raceversie, de Carrera RSR, beschikte hierdoor over een
2,8 liter motor die nog eens honderd pk extra produceerde.
Bij z’n debuut tijdens de 24 uren van Daytona in 1973 liet de
RSR direct zien uit welk hout hij was gesneden door de race
op z’n naam te zetten.

O
m mee te kunnen doen aan de Group 4 klasse, moest
Om
P
orsche minimaal vijfhonderd homologatie auto’s bouwen.
Porsche
N
og voo
Nog
voordat de auto officieel was gelanceerd, was dat aantal
aall verko
verkocht. De regels in het Group 4 kampioenschap schreven voor dat er modificaties mochten worden doorgevoerd.

Van de 2.7 RS is een aantal varianten gemaakt. De eerste
auto’s waren zogenaamde Homologationsmodelle. Van deze
RSH, die slechts 960 kilo woog, zijn er totaal zeventien aan
klanten afgeleverd. De RS Sport, intern aangeduid als M471,
was met een totaal gewicht van 975 kilo een fractie zwaar-
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PORSCHE 911 CARRERA RS 2.7 TOURING 1973
Prijs

DM 36.500,- (nieuwprijs in 1973)

Topsnelheid

240 km/h (RS Sport - 245 km/u)

Acceleratie

0-100 – 6,3 sec. (RS Sport - 5,8 sec.)

Motor

zescilinder boxermotor

Cilinderinhoud

2.687 cm3

Max. Vermogen

210 pk bij 6.300 r/min

Max. Koppel

255 Nm bij 5.500 r/min

Aandrijving

5-traps handgeschakeld
achterwielaandrijving

Leeggewicht

der maar door het ontbreken van onder andere een
geluidsisolatie, deurbekleding en achterzittinkjes nog
steeds honderd kilogram lichter dan de RS Touring
(M472). De Touring was bovendien wel voorzien van
een klokje en had wel meer luxe aan boord. De Recaro
sportstoelen waren alleen in de RS Sport terug te
vinden. Porsche bouwde tweehonderd Sports en 1.308
Tourings. De overige 55 auto’s van de totaal 1.580
gebouwde RS’sen waren allen RSR 2.8’s (M491).
Kenmerkend voor de 2.7 RS zijn de kleuren waarin
hij gehuld was. Het meest bekend zijn de modellen
waarbij de kleur van de velgen en de stickers op de
zijkant overeen kwamen. In het geval van een witte
auto was dat rood, blauw of groen. Op alle andere
kleuren waren de wielen en de karakteristieke stickers
met opschrift ‘Carrera’ in zwart uitgevoerd. Aan de
buitenkant was de auto niet alleen aan de kleuren en
de bekende ‘Entenbürzel’ (Ducktail) achterspoiler te
herkennen, maar ook aan de diepere kunststof voorspoiler die hem meer stabiliteit en extra snelheid in de
bochten bezorgde. De wielkasten achter werden met 21
millimeter verbreed om de speciale, door Otto Fuchs
ontworpen, aluminium velgen te kunnen herbergen.
De gele Carrera RS uit deze reportage is één van de
weinige origineel Nederlands geleverde auto’s. In oorsprong is het een RS Touring maar hij is wel voorzien
van een aantal opties dat eigenlijk voorbestemd was
aan de RS Sport. Zo is hij onder andere voorzien van
een rolbeugel en kuipstoelen. Het interieur van een
Touring lijkt nog het meest op dat van een normale 911 S,
maar het interieur van een Sport is echt spartaans.
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De portierbekleding is erg dun en in het portier zit
alleen nog een raamhendel en een leren riem om het
portier te openen. De stoeltjes en de bekleding achterin
hebben in z’n geheel het veld geruimd. Kijkend naar
de specificaties van zowel de Sport als de Touring kan
worden vastgesteld dat deze gele RS op kenteken een
Touring is, maar qua specificaties wel het meest bij een
Sport in de buurt komt.

1.075 kg (RS Sport - 975 kg)

Niet alleen de Carrera RS zelf is iets speciaals, ook
z’n naam draagt een verleden met zich mee. Het is
de samenvoeging van de letters RS, die staan voor
het Duitse ‘RennSport’ wat racesport betekent. De
naam Carrera. Carrera is afgeleid van de successen
die Porsche behaalde in de beroemde Mexicaanse

Rijden met een RS 2.7 van 37 jaar oud is echt een
bijzondere ervaring. De koppeling is heel zwaar en
het stuur is groot. De pedalen staan niet recht voor je
en de schakelwegen zijn veel langer dan je eigenlijk
verwacht. Allemaal zaken waarop je een moderne auto
direct zou afkraken. Bij een klassieke 911 doe je dat
juist niet; sterker nog, het geeft de auto extra karakter.
De ‘foutjes’ geven je op voorhand niet het idee dat het
een auto is die geweldig rijdt toch blijkt bij de eerste de
beste aanraking van het gaspedaal en bij het insturen
van de eerste bocht het tegendeel.
De RS is een geweldige auto om mee te rijden. Hij heeft
veel koppel en veel vermogen. Vooral wanneer je flink
doorhaalt in de verschillende versnellingen voel je de
kracht die de boxer produceert. De directe gasrespons
waar de hedendaagse GT3’s zo om worden geprezen,
zit er ook bij deze auto goed in. Bij de minste beroering
van het gaspedaal schiet de lichtgewicht sporter er
vandoor. Vooral het gewichtsvoordeel is wat de RS zo
lichtvoetig maakt. De acceleratie naar 100 km/h legt hij
af binnen zes seconden. Natuurlijk is dat tegenwoordig
niet wereldschokkend, maar de RS doet het met zoveel
flair dat het gewoon bijzonder aanvoelt. Wat het rijden

race, de Carrera Panamericana. Deze naam werd
voor het eerst gebruikt op de 356A 1500 GS Carrera
van 1955. De 911 Carrera RS was in 1972 de eerste
911 die deze badge mee kreeg.

met de 2.7 RS helemaal geweldig maakt, is het ‘snorren’
van de motor bij lage toerentallen en het echte brullen
wat hij doet wanneer je even flink doorhaalt. Vooral
bij tussenacceleraties kan je optimaal genieten van het
heerlijke geluid van de oude boxermotor.
De besturing is zeer direct, ondanks het redelijk grote
stuurwiel. Met veel precisie is de auto te sturen en ook
op hogere snelheden is hij redelijk stabiel. De vooras
is erg straf afgesteld wat je vooral op dwarsrichels erg
goed voelt. Iedere kleine oneffenheid wordt ongefilterd
doorgestuurd naar het stuur en de handen. Het zorgt
er voor dat je als bestuurder continu betrokken blijft
bij het weggedrag. Dat is ook wel nodig, want de auto
is - meer dan modernere 911-jes - gevoelig voor het feit

dat de motor achterin ligt. In lange bochten met enkele
dwarsrichels voel je dat de kont ieder moment een zet
opzij zou willen doen. Ook de remmen zijn niet de
modernste en vergen vrij veel druk van de rechtervoet.
Je moet er ook rekening mee houden niet over ABS te
beschikken en überhaupt mist de RS enige remkracht
in tegenstelling tot wat we nu als standaard gewend
zijn. Het zorgt er allemaal voor dat je de RS met respect
behandelt en het houdt je bewust van de gedachte dat je
een dergelijke 911 niet (snel) de baas zal zijn. Het maakt
de auto niet de perfecte 911 met de 100% precisie die de
modernere 911-modellen aan het benaderen zijn, maar
het maakt de Carrera 2.7 RS wel tot een erg leuke auto
die op een klassieker evenement op het circuit goed van
zich kan laten spreken.
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PORSCHE 911 CARRERA RS CLUBSPORT 1992
Prijs

DM 147.900,- (nieuwprijs in 1992)

Topsnelheid

260 km/h

Acceleratie

0-100 – 5,3 sec.

Motor

zescilinder boxermotor

Cilinderinhoud

3.600 cm3

Max. Vermogen

260 pk bij 6.100 r/min

Max. Koppel

325 Nm bij 4.800 r/min

Aandrijving

5-traps handgeschakeld
achterwielaandrijving

Leeggewicht

1.220 kg

PURE PRECISIE
Voor velen is de 964 Carrera RS één van de meest pure
Porsche’s die er bestaat. Hij is net als de 2.7 RS ondertussen een ware legende. Bijna iedere 911-liefhebber
heeft wel een zwak voor de 964. Dat is terug te zien aan
de prijzen die voor de auto’s gevraagd worden; een 964
RS met lage kilometerstand en in goede staat wisselt
tegenwoordig van eigenaar voor prijzen die variëren
van € 70.000 tot meer dan een ton. Zoals hij hier staat,
in Clubsport-trim, is het geen vraag meer of deze
eventueel nog dagelijks inzetbaar zou zijn. Racekuipen,
6-puntsgordels, een volledige rolkooi en vrijwel geen
interieur en geluidsisolatie laten niets aan de verbeelding over. Dit is een echte raceauto voor de straat.
Het heeft lang geduurd voor de Carrera 2.7 RS een
echte opvolger kreeg, pas in 1991 bracht Porsche namelijk de 964 Carrera RS uit. Uiteraard volledig volgens de
traditie zoals die in 1972 was gestart. Minder gewicht,
iets meer vermogen maar bovenal vooral veel meer
precisie en puur rijgenot. De 964 RS voldeed hier in
overtreffende trap aan.
Net als de 2.7 RS was ook de 964 Carrera RS te koop
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in zowel een Touring (M002) als een Sport variant
n
(M003), waarbij de Sport de meest extreme was. Een
n.
hele waslijst aan zaken was aangepast of weggelaten.
enGeen elektrische ramen, stoelen en spiegels, geen cening
trale deurvergrendeling en geen alarm. De bekabeling
iet
die voor deze elektrische systemen nodig zou zijn, liet
Porsche tevens weg. De stoelen werden vervangen door
Recaro kuipstoelen met gordels in de kleur van de auto
isoen naast het verdwijnen van de achterbank, geluidsisod
lerende materialen in het interieur en een uitgebreid

radiosysteem waren ook de portieren aangepast. Er
werd een koord gebruik voor het openen van het portier en de ramen waren voorzien van dunner glas. De
voor- en achterklep waren van aluminium vervaardig
en de achterbumper kreeg een lichtgewicht design mee
met specifieke verlichting aan de zijkanten van de kentekenplaat. De spiegels waren afkomstig van de Turbo.
Het onderstel nam Porsche ook onder handen. De RS lag
veertig millimeter lager dan een standaard Carrera 2 en

er waren stijvere veren en dempers gemonteerd. Achter
de lichtgewicht Cup-wielen waren remmen van de
911 Turbo te vinden. De versnellingsbak kreeg kortere
ratio’s mee en standaard had de RS een sperdifferentieel. Aan de motor was niet veel veranderd. De 964
had aangepaste software en de motor was afgesteld op
het gebruik van benzine met een octaangehalte van
98. Deze kleine aanpassingen zorgden ervoor dat de
3,6 liter boxer over 260 pk beschikte die bij 6.100 toeren
vrijkwamen.
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RIJBEWIJSVERSLINDEND

PORSCHE 911 CARRERA RS 1995

De 964 RS is net als de 2.7 RS een homologatiemodel
voor de racerij. Van de 964 RS moesten minimaal
duizend exemplaren worden gebouwd om de auto
mee te kunnen laten doen aan de Group N/GT
klasse. In totaal zijn er 2.282 gebouwd. De rode RS
van ons trio is een Clubsport variant die nog iets
extremer is dan de Sport en heel dichtbij de RS Cup
staat die daadwerkelijk aan het N/GT kampioenschap heeft deelgenomen. De volledige rolkooi en
smalle kuipstoelen met zespuntsgordels geven je het
gevoel in een raceauto te stappen. Eigenlijk verbaas
je je er over dat deze auto nog op kenteken kan en
mag staan.

Prijs

Wanneer de sleutel wordt omgedraaid en de
Clubsport tot leven wordt gewekt, klinkt er een
luide brul over de parking. De motor loopt heerlijk
rauw en een tikkeltje onregelmatig. Als de RS in z’n
vrij staat en stationair draait, hoor je in het interieur
dat heerlijke rauwe ratelende geluid dat een auto
met een single-mass vliegwiel produceert.
De Recaro kuipstoelen van deze RS zijn erg smal en
niet voor iedere bestuurder geschikt. In mijn geval
passen de heupen exact tussen de wangen van de
stoel en vallen de gordels perfect over de schouders.
Het kleine racestuur staat exact op de juiste afstand
en hoogte en de stoel kan nog een extra tikje naar
voren om een echte racehouding aan te nemen. Door
het aannemen van deze houding en het formaat
van het stuur zal de ‘kwart-voor-drie’ plaatsing van
de handen tijdens het rijden vrijwel niet te hoeven
worden aangepast. De sfeer die deze auto uitademt
zorgt voor een serie beelden in het hoofd van zaken
die absoluut niet toegestaan zijn op de Nederlandse
wegen. Al heel snel ben je vertrouwd met de zeer
scherpe besturing en het schakelen met behulp van
de racekoppeling en korte versnellingsbak. Afritten,
bochten en rotondes krijgen in gedachten rood met
witte randen en de straat verandert daardoor in
een circuit. Buiten-binnen-buiten is wat er door het
hoofd gaat en de snelheid ligt continu boven de door
de wet opgelegde beperkingen. Niet alleen op het
gebied van comfort is deze auto niet geschikt voor
dagelijks gebruik, ook voor het behoud van het zo
geliefde roze papiertje is het dagelijks rijden met een
964 RS geen verstandige zet. Het is een monster dat
continu op het scherpst van de snede gereden wil
worden. Het karakter dat deze auto met zich mee
draagt maakt hem tot een compromisloze rijdersmachine die zich het meest thuis zal voelen op een
circuit of de weg er naartoe.
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DM 153.350,- (nieuwprijs in 1995)

Topsnelheid

277 km/h

Acceleratie

0-100 – 5,0 sec.

Motor

zescilinder boxermotor

Cilinderinhoud

3.746 cm3

Max. Vermogen

300 pk bij 6.500 r/min

Max. Koppel

355 Nm bij 5.400 r/min

Aandrijving

5-traps handgeschakeld achterwielaandrijving

Leeggewicht

1.270 kg

BLACK DEVIL CAR’
De bovenste laag van de Duitse vlag kleurt zwart.
In ons illustere trio is zwart de kleur voor de 993
Carrera RS uit 1995. Een voor het oog iets minder
opvallende RS maar een auto die zeer zeker niet
onderschat dient te worden. De Engelse band
Jamiroquai zong in het lied ‘Black Devil Car’ enkele
jaren terug over de zwarte Ferrari Enzo van zanger
Jay Kay. Wanneer de leadzanger echter een zwarte
993 Carrera RS had gereden, was deze titel eveneens
op de plaats geweest. De 993 RS staat letterlijk heen
en weer te schudden van ongeduld om aan de slag
te mogen gaan. De motor is rauw en je voelt en ziet
de auto bewegen bij iedere slag die het blok maakt.
Alsof de duivel zelf onder de motorkap ligt. Zonder
ook maar een enkele keer het gaspedaal aangeraakt
te hebben, voel je al dat dit geen gewone 911 Carrera
is.
De 993 RS is de laatste luchtgekoelde Carrera RS die
Porsche heeft uitgebracht. Volgens velen was dit de
laatste ‘echte’ RS. Waar de 964 RS het moest doen
met een beperkt aangepaste motor, is de motor bij
de 993 een stuk steviger onder handen genomen.
De cilinderinhoud werd vergroot naar 3.746 cc door
de slag van 100 millimeter te vergroten naar 102
millimeter. Het VarioRam variabele inlaatsysteem
dat eerder was gebruikt op de 964 Carrera RS 3.8
(zie kader), werd in verbeterde vorm geïnstalleerd
samen met grotere kleppen. In de basis kwam de
motor overeen met die van de RS 3.8, maar door de
verbeteringen werd het vermogen en koppel veel
beter verdeeld over de gehele lengte van de versnellingen. Anders dan bij de RS 3.8 was de auto uitgerust met een double-mass vliegwiel om zo vibraties
van de aandrijfas tegen te gaan. De versnellingsbak
was een zestraps G50 met aangepaste ratio’s op de
eerste drie versnellingen. Om ook deze RS voor
circuitgebruik geschikt te maken, was de carrosserie
doorgelast voor meer stijfheid zoals dat ook bij de

964 RS was gedaan. Zowel voor als achter werden de schitterende driedelige wielen voorzien van breder schoeisel. Om
de bredere banden te kunnen herbergen zijn de spatborden
uitgerold.
Gewichtsreductie speelde bij de ontwikkeling van de 993
RS eveneens een sleutelrol. Elektrische ramen, spiegels en
stoelen verving Porsche door manueel verstelbare exemplaren. Koplampsproeiers, airbags, geluidsisolatie en centrale
deurvergrendeling ontbraken. Zelfs het tankje van de ruitensproeiervloeistof dat normaal 6,5 liter inhoud kende, werd
vervangen door een tankje met 1,2 liter inhoud. Ook een
interval op de ruitenwissers werd opgeofferd. Dit geeft wel
aan hoe ver Porsche de gewichtsbesparing doorvoerde. Een

aluminium voorklep bespaarde 7,5 kilo, dunner glas voor de
achterruit reduceerde het gewicht met vijf kilo en de Recaro
kuipstoelen zorgden voor een extra besparing van nog eens
dertig kilo. Al deze maatregelen tezamen maakten het mogelijk dat de 993 RS slechts 1.270 kilogram in de schaal legde. In
totaal honderd kilo minder dan een normale Carrera.
Van de 993 RS zijn in totaal 1.014 stuks gebouwd waarvan 227
auto’s waren voorzien van het optionele Clubsport pakket. Dit
bestond onder andere uit een volledige rolkooi, een diepere
voorspoiler en een enorme vleugel op de achterkant. Deze spoiler verving de ‘walvisstaart’ die standaard gemonteerd was.
Het interieur is eigenlijk niet heel veel anders dan dat van
een normale Carrera. Deze auto is voorzien van een rolbeu-
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DE ‘VERGETEN’ RS’SEN
Naast de 911 Carrera 2.7 RS, de 964 Carrera RS en de 993 Carrera RS

gel achter de stoelen en natuurlijk ontbreken de achterzetels, zoals gebruikelijk bij
een Carrera RS, maar voor de rest is deze
auto niet zo extreem als de andere twee van
binnen zijn. Des te meer verbaas je je over
het karakter dat de auto heeft zodra de motor
loopt en je de weg op gaat. Zwart van binnen,
zwart van buiten maar ook zwart qua karakter. Op de oude airstrip van Niederrhein
konden alle driehonderd trappelende paardenkrachten de vrije ruimte worden gegeven
die ze verdienen. Het maximale vermogen
wordt behaald bij 6.500 toeren, vlak voor
het moment dat de zescilinder z’n rode
gebied bereikt. Op dat moment schreeuwt
hij het werkelijk uit. Het extra vermogen
ten opzichte van de 964 RS is vooral hoger
in toeren goed te merken. Onderin pakt de
motor eveneens sneller op dan bij z’n voorganger. Het zorgt er voor dat de sprint naar
100 bijna een halve tel sneller kan worden
afgerond.
De 993 is niet zo hard geveerd als de 964. De
dempers en veren zijn wel harder dan de normale Carrera en ook is hij nog eens met dertig
millimeter aan de vooras en veertig millimeter op de achteras verlaagd, maar het maakt
hem geschikter voor dagelijks gebruik. Laten
we het anders zeggen: je kan er normaal mee
op straat rijden zonder dat je vullingen uit
je kiezen trillen. De 993 is de meest geciviliseerde van dit drietal. Ook is het de snelste
maar dat zal ook veroorzaakt worden door de

evolutie. Tussen de leeftijden van de 2.7 RS en
de 993 zit tenslotte een ruime 22 jaar.

heeft Porsche nog drie luchtgekoelde RS-modellen uitgebracht. Dit zijn

RS, 2003 TOT HEDEN

niet de bekende modellen die dezelfde faam hebben ontvangen, toch

Na de komst van de 993 Carrera RS heeft het bijna

verdienen deze auto’s zeker de nodige aandacht.

tien jaar geduurd voordat de Porsche de letters RS
weer afstofte. Van de in 1997 geïntroduceerde 996

11 CARRERA RS 3.0 ‘74

kwam in 1999 een nog sportievere variant op de

OVERWELDIGEND

Na de successen van de 911 Carrera RSR in het Group 4 GT kampi-

markt met de naam GT3. Porsche vond het nog geen

Het is natuurlijk een unieke ervaring om
met drie van dit soort iconen te rijden op één
dag. Niet alleen omdat de echte RS’sen maar
duurder en duurder en zeldzamer worden,
maar ook omdat het werkelijk schitterende
rijdersmachine’s zijn. Ongepolijst, compromisloos en boordevol karakter. Niet voor
niets zijn er veel replica’s van deze auto’s
in omloop. Porsche werkt er zelfs deels aan
mee met de vorig jaar geïntroduceerde Sport
Classic, een op de 997 Carrera S gebaseerde
gelimiteerde editie van Porsche Exclusive die
onder andere voorzien is van de herkenbare
‘Ducktail’ spoiler.

oenschap werd de 2,8 verder ontwikkeld en ontstond de 3.0 RSR. De

tijd om deze auto de illustere lettercombinatie mee te

straatversie van deze auto is de Carrera RS 3.0 van 1974. Omdat de

geven. Met de introductie van het facelift model van

lichtgewicht onderdelen al tijdens de productie van de 2.7 RS opraak-

de 996 en een nieuwe 911 GT3 was de tijd daar in 2003

ten en de laatste auto’s van die productie al deels waren voorzien van

wel rijp voor. Het gewicht werd met nog eens vijftig

onder meer stalen voorbumpers, had de RS 3.0 een zwaardere koets.

kilo verlaagd ten opzichte van de normale GT3 en zo

Hij was slechts marginaal sneller omdat de auto zwaarder was en

was daar eindelijk weer een echte RS. De naam Car-

slechts iets meer vermogen had (230 pk). Eigenlijk was de auto puur

rera was nu vervangen voor GT3. De 381 pk sterke

voor circuitgebruik ontwikkeld maar hij voldeed volledig aan de eisen

996 GT3 RS was enkel leverbaar in het wit. De velgen

om ook op straat gebruikt te worden. Van de 110 exemplaren die er

en stickers op de zijkant waren desgewenst in rood of

gebouwd zijn, waren 59 stuks bestemd voor de weg. Van de overige

blauw uitgevoerd, net zoals dat bij de Carrera 2.7 RS

51 auto’s zijn 15 stuks ingezet door de Amerikaan Roger Penske in de

ook al zo was. Met maar 682 gebouwde exemplaren is

International Race of Champions (IROC).

dit één van de meest zeldzame RS modellen.
Toen de 997 in 2004 de 996 verving, was de komst van
een nieuwe GT3 RS al vrij zeker. Het duurde nog tot

Kiezen tussen deze drie auto’s is simpelweg
niet mogelijk. De auto’s hebben een compleet
eigen karakter. De 2.7 RS is vooral bijzonder
omdat dat het origineel is en omdat hij zo
boordevol karakter zit. De 964 RS is de meest
rauwe en ongepolijste van de drie. Geen
andere auto lijkt zo weggelegd te zijn voor
een trackday. En de 993 RS is de modernste, voorzien van enige luxe en absoluut de
snelste. Alle drie de auto’s geven je een enorm
overweldigend ‘wauw’-gevoel maar allen op
een heel eigen wijze. Eén ding staat buiten
kijf, ze zitten vol echte passie voor RennSport..

de herfst van 2006 voor hij werd geïntroduceerd. De
911 SC/RS ‘84

veelal in felle kleuren uitgedoste RS had een achter

De zeldzaamste RS is zonder twijfel de toen al peperdure 911 SC/RS

de achteras geplaatste 3,6 liter boxermotor met 415 pk

uit 1984. Om homologatie te verkrijgen voor de Group B klasse zijn er

die hem in staat stelde in iets meer dan vier secon-

twintig stuks vervaardigd. Omdat op het moment van introductie de

den de 100 km/h te bereiken. Ondanks z’n geweldige

Carrera 3.2 al op de markt was en de SC/RS over een kleinere 3-liter

prestaties werd de 997 GT3 RS wel eens verweten te

motor beschikte, werd de titel ‘Carrera’ niet aan de naam toegevoegd.

dicht bij de normale GT3 te staan. Wanneer een nor-

De carrosserie, velgen, remmen en het onderstel waren afkomstig

male GT3 namelijk met het optionele Clubsport-pak-

van de 911 Turbo. Om het wagengewicht laag te houden, zijn verder

ket was uitgevoerd, was deze twintig kilogram lichter

veel lichte materialen gebruik zoals aluminium en dunnere ruiten. Het

dan de GT3 RS. Toen de 997 GT3 in 2009 een facelift

interieur was geheel gestript en de SC/RS beschikte standaard over

kreeg, was het maar kort wachten op de vernieuwde

schaalstoelen. Slechts 1.057 kilo woog de auto volgetankt. Doordat de

RS. Later dat jaar werd deze gepresenteerd.

motor (met cilinderkop van de 935) 250 pk en 250 Nm produceerde,

Met dank aan Porsche Centrum Gelderland.

schoot hij in 5,3 seconden naar de 100. De acceleratie van 0 naar 160

De 997 GT3 RS Mk II was een geheel vernieuwde auto.

(026) 356 0 911

km/h legde hij zelfs in 11,7 seconden af. Vrijwel alle andere auto’s met

Met een bredere sporing op de voor en achteras werd

straattoelating uit die tijd hadden het nakijken, inclusief de veel ster-

het onderstel scherper gemaakt en waren de boch-

kere 911 Turbo. Z’n prijs lag ruim 80% hoger dan die van een 911 Turbo

tensnelheden nog een fractie hoger en de stabiliteit

uit die tijd: bijna DM 190.000.

nog beter. Ook de RS kreeg voor het eerst directe
inspuiting en de 3,8 liter motor beschikte daardoor
over een karrenvracht aan vermogen: 435 paarden
in totaal. Een ronde op de Nürburgring Nordschleife
is met de nieuwe GT3 RS in 7,33 minuten af te leggen,

911 CARRERA RS 3.8 ‘93

daarmee was het tot eerder dit jaar de snelste RS op

Slechts negentig handgebouwde RS 3,8’s hebben in 1993 de Renn-

de ‘Grüne Hölle’.

sport-afdeling in Weissach mogen verlaten. De 964 met de enorme
dubbele zesvoudige achterspoiler droeg de RS-badge met recht. 300

De schitterende rondetijd van de GT3 RS Mk II werd

pk en 360 Nm perste hij uit de 3,8 liter sterke zescilinder en was daar-

begin dit jaar verpletterd door de extreemste 911 aller

mee in staat om de sprint naar 100 km/h in 4,9 seconden af te leggen.

tijden. De GT2 RS is de laatste 997 die de RS-badge

Geheel volgens de RS-traditie was de auto van binnen ontdaan van al

meekrijgt en is met 620 pk de sterkste in serie ge-

het onnodige en verder voorzien van veel lichte materialen. Zo waren

bouwde Porsche tot op heden. Z’n extreme vermogen

onder andere de portieren en voorklep van aluminium en de achter-

in combinatie met z’n lage gewicht (1.370 kg) zorgen

ruit en zijruiten van dunner glas. De voorremmen werden van de

ervoor dat er nog eens vijftien seconden van de tijd

Turbo S overgenomen en de achterremmen van de Cup-Carrera. Het

van de GT3 RS kan worden gehaald. Het is niet alleen

straffere afgestelde onderstel was hard, maar niet zo hard als dat van

de sterkste RS, het is ook de eerste RS die voorzien

de normale Carrera RS. Voor de gelukkige kopers was slechts een

is van Turbo’s. Met een nieuwprijs van meer dan drie

beperkt aantal kleuren beschikbaar. Zij konen kiezenuit Indischrot,

ton en een gelimiteerd aantal van slechts vijfhonderd

Grand-Prixweiß, Maritimblau, Schwarz en Speedgelb. Een RS 3.8 was

stuks die allemaal al uitverkocht zijn, zal het een

niet goedkoop. Destijds kostte de auto in Nederland omgerekend ruim

zeldzame verschijning blijven.

150.000 euro.
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