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Frits Hofman werd besmet met het
Porsche-virus toen hij in 1967 een
911 uit 1965 aanschafte. Op het
moment dat deze instrumentenma-
ker, werkzaam bij het Nationaal
Lucht- en Ruimtevaartlaboratori-
um, een doorsnedetekening van de
motor onder ogen kreeg, was zijn
vrije tijd voor de komende tien jaar
ingevuld. En niet met het bouwen
van miniatuur stoommachines, zo-
als veel van zijn collegae deden,
maar een schaalmodel van de
luchtgekoelde 6-cilinder boxer zo-
als die huisde onder de motorkap
van zijn eigen 911.

Echter, er was één probleem,
zijn handen kunnen maken wat
zijn ogen zien maar om het blok
aluminium zó te veredelen dat het
ook daadwerkelijk leeft daar heb je
kennis voor nodig die Hofman op

dat moment niet paraat had. Zijn
project startte dus met het verza-
melen van héél véél informatie. 

Meten en terugrekenen 
Om het schaalmodel uiterlijk op
het echte 911 blok te laten lijken
nam hij zoveel mogelijk maten op
van zijn eigen 6-cilinder. Maar
voor de details moet je eigenlijk de
motor van de koets scheiden en
aangezien Hofman zijn Porsche
gebruikte voor woon-werkverkeer
was dat niet echt een optie. Zijn
toenmalige Porsche-dealer bracht
wat dit betreft uitkomst, die had
nog ergens een sloopblok liggen
dat hij mocht gebruiken voor het
meetwerk. Maar dit blok was niet
compleet, met name het drijfwerk
ontbrak. Gelukkig stonden de
mensen van Pon, de Porsche im-

porteur, hem terzijde. Zij voorza-
gen hem van een carter met kruk-
as. In ieder geval kon Hofman aan
het werk!

Voordat het blok metaal daad-
werkelijk bewerkt werd, moest de
instrumentenmaker zich bezinnen
omtrent de schaalverdeling. Omdat
hij van meet af vond dat het blok
ook moest draaien liet hij zich
hierbij leiden door het kleinste
(elementaire) onderdeel dat hij nog
op schaal kon maken. In het 911
verhaal betrof dit de klepstelen die
in de verhouding 1:3,2 nog reëel
uit de draaibank komen.

Oppervlakte-inhoud relatie
Naarmate we verder in het verhaal
komen wordt de complexiteit van
het geheel steeds duidelijker. Hof-
man hanteerde de verhouding

1:3,2 en kon deze zonder al te veel
problemen hanteren op de maat-
voering van het uiterlijk. Voor de
performance van het motorblok
wordt het een ander verhaal, dan
blijkt de oppervlakte-inhoud ver-
houding een grote rol te spelen.
Immers, de oppervlakte is een
kwadraat, terwijl de inhoud een
derde macht is. Praktisch betekent
dit dat zodra je alles gaat verklei-
nen met een zelfde factor, de op-
pervlakte ten opzichte van de in-

In 1968 was Frits Hofman zelf de
trotste bezitter van een  Porsche
911.Hij was dermate verguld van
de techniek dat hij besloot om de
motor op schaal na te bouwen.En
hij maakte het zich absoluut niet
gemakkelijk:de motor moest ook
klinken als een echte 911.
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houd een stuk groter wordt. Voor
de loopomstandigheden is dit ui-
teraard ideaal, het koelend vermo-
gen en de sterkte van het motor-
blok zijn prima. Maar voor de
interne wrijving is het een totaal
ander verhaal, lageroppervlakken
zijn naar verhouding groot dus
worden er hoge eisen gesteld aan
de smering. Indien we de dimen-
sies van de verschillende onderde-
len in het blok nader beschouwen
dan valt op dat met name de olie-
pomp bijna een keer (naar verhou-
ding uiteraard) zo groot is als in
het origineel.

Verder is hij zoveel als mogelijk
is uitgegaan van de Porsche-maat-
voering; in bijvoorbeeld de krukas
zijn alle olieboringen en oliekana-
len identiek aan de grote uitgave.
En die krukas is echt een toon-
beeld van Hofmans kunnen; het is
vervaardigd uit één stuk metaal. En
naar eigen zeggen is dat in één
keer goed gegaan.

Voor dit onderdeel heeft hij ove-
rigens wel een beroep gedaan op
de ingenieurs van Porsche. Zijn
opmeet-krukas gaf, zonder het ka-
pot te zagen, niet het onderhuidse
gangenstelsel bloot. In dat stadium
heeft hij contact gezocht met de
Porsche fabriek in Duitsland met
verzoek om bouwtechnische infor-
matie ter beschikking te stellen. En
kennelijk was men bijzonder ver-
guld van de verrichtingen van de
instrumentenmaker; hij kreeg niet
alleen de blauwdrukken, men no-
digde hem zelfs uit om het model
te komen showen op de Porsche
stand van de IAA. 

Probleem voor probleem
Heel kenmerkend voor dit project
is het geduld waarmee Frits Hof-
man te werk is gegaan. Hij heeft
immers zo’n 6.000 uur verdeeld
over 10 jaar besteed aan zijn pas-
sie. Maar indien we weer wat die-
per in de materie duiken dan is het
eigenlijk verbazingwekkend dat hij
het in tien jaar heeft gered. Zeker
als we in ogenschouw nemen hoe
lang een motorenfabrikant erover
doet om een nieuwe motorenlijn te
ontwikkelen. En bedenk daarbij
dat deze een groot aantal specialis-
ten in huis heeft en zich ook nog
eens kan beroepen op expertise uit

het verleden. Hofman heeft voor
zijn project zelf alle kolen uit het
vuur moeten halen.

De meest grote problemen on-
dervond Hofman met het draaiend
gedeelte van zijn motor. Zijn eis
dat het blok moest draaien en klin-
ken als een echte 911 heeft de no-
dige hoofdbrekens gekost. Over
ieder elementair onderdeel moest
worden nagedacht. We noemden al
eerder de smering van het blokje
dat eigenlijk alleen toereikend ge-
maakt kon worden met een, naar
verhouding, erg grote oliepomp.

Een ander verhaal is de ademha-

ling van het blokje. De in/uitklep-
pen hebben een doorlaat van res-
pectievelijk 11 en 10 mm. Naar
verhouding zijn dit grote waarden
vandaar dat Hofman de lichthoogte
van de kleppen heeft verkleind en
de overlap heeft verminderd. Al-
leen, hoe weet je bijvoorbeeld
voordat je de nokkenas gaat draai-
en, hoe groot die waarden precies
moeten zijn? Niemand heeft erva-
ring met dergelijke projecten!

Toch heeft Hofman goede aan-
names gemaakt. De ademhaling
van het motortje is zodanig dat het
zowel stationair als op vol vermo-

gen (de contactpunten beginnen te
zweven bij 16.000 t/min) mooi
rond loopt. En naar eigen zeggen
heeft de instrumentenmaker de
nokkenassen maar één keer moe-
ten aanpassen.  

Een pluim van Porsche
In 1976/77 was Hofman zover dat
zijn 911 ‘leefde’. In de beginfase
van zijn project had hij de Porsche
medewerkers laten zien waar hij
mee bezig was en toen alom lof
ontvangen. In een later stadium,
toen het motortje daadwerkelijk
liep, is hij een keer terug geweest
en waarschijnlijk heeft hem dat de
grootste bewondering opgeleverd
die een Porsche-fiel zich kan be-
denken: een hele schare Porsche
medewerkers die ademloos staan
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Klein,groter,grootst.Qua techniek is
het 911 blok in de loop der jaren  ontzet-
tend geëvolueerd,de basis bleef echter
al die tijd hetzelfde.

Hofman beschikte in 1968 zelf over een dergelijke 911.Het verschil tus-
sen de beide krachtbronnen is slechts de afmeting,het specifieke lucht-
gekoelde boxergeluid delen ze.

Fantastisch om te zien hoe waarheidsgetrouw Hofman het uiterlijk van
het motorblok heeft nagebouwd.Zelfs de boutjes en moertjes werden op
schaal gemaakt.En wat dacht u van de omkapseling om de koellucht
naar de cilinders te geleiden, levensecht maar  de kleur schijnt volgens
de ‘Porsche-fielen’niet geheel te kloppen want deze hoort zwart te zijn.

Specificaties Porsche
911 miniatuurmotor
Schaalverhouding: ............................................1:3,2
Bouwwijze: ..................................luchtgekoelde boxer
Aantal cilinders: ......................................................6
Kleppen per cilinder: ..............................................2
Kleptiming: ................................................................
Inlaat open: ..............................................10° na BDP
Inlaat sluit: ................................................50° na BDP
Uitlaat open: ............................................10° na ODP
Uitlaat sluit: ..............................................25° na BDP
Boring x slag: ..........................................25 x 21 mm
Slagvolume: ......................................................60 cc
Geschat vermogen: ....................6kW bij 12.000 t/min
Compressieverhouding: ....................................10:1
Brandstof: ........................................normale benzine
Mengselbereiding: ............6x Solex 40 PI valstroom-
................carburateurs met één  vlotterkamer per bank
Venturi: ..............................................................9 mm
Mechanische brandstofpomp: ......APG dubbelpomp 
........................................................(membraanpomp)

Onstekingssysteem: ..eigen bouw Thyristoronststek.
Smeersyst.: drysump (dubb. tandwielpomp, zuig/pers)
Olie: ..............................................synthetische 0W30
Vulhoeveelheid: ................................................0,75 l
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te kijken én te luisteren op het mo-
ment dat het mengsel vlam vat.
Een zelfde ervaring hebben wij
mogen meemaken tijdens de foto-
reportage voor dit artikel; de
showroom van de Porsche-dealer
in Amsterdam liep leeg op het mo-
ment toen Hofman zijn 911 in de
werkplaats startte, zelfs de ‘status’
Porsche rijders werden stil van dit
staaltje technische schoonheid.
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De nokken op de nokkenas zijn
‘verspanend’aangebracht (ook dit
onderdeel is niet gegoten).Daar-
voor was het noodzakelijk dat Hof-
man de draaibank op een speciale
manier instelde.Om het motor-
blok over een breed toerengebied
acceptabel te laten draaien heeft
hij op het ademhalingsgebied
concessies moeten doen:de licht-
hoogte van de kleppen heeft hij
verkleind en de overlap is minder.
Daarnaast is de venturi van de car-
burateurs 20% kleiner.

Uit het zwart-wit tijdperk
Ruim 10 jaar heeft Frits Hofman erover gedaan om de kleinst draaiende
911 motor ter wereld te bouwen. In die tijd besteedde hij zo’n 6.000 uur
aan het project.Al zijn werkzaamheden zijn goed gedocumenteerd en op
de gevoelige plaat vastgelegd. In deze fotocollage kunt u zien hoe een
stuk duraluminium van 5 kg vorm begint te krijgen en uiteindelijk een
kleine,exacte kopie wordt van een 2-liter 911 motor.

De 911-motor van Frits Hofman bestaat nog hoofdzakelijk uit mechanische
techniek,een moderne versie van de 911 zit boordevol met elektronica en is nu
vloeistofgekoeld.Leuk detail,ook Hofman heeft voor ‘zijn’911 speciaal ge-
reedschap moeten ontwikkelen.

De 911 schaal 1:3,2 heeft 6 Solex
40 PI valstroom carburateurs.En u
zult het geloven of niet:deze zijn
vervaardigd uit een blok messing.

Verdeler, rotor,ontsteking noem
het maar op,het klopt allemaal tot
in detail.Hofman kreeg overigens
veel medewerking van de Porsche
fabriek Duitsland, in die zin dat
men hem originele bouwtekenin-
gen ter beschikking stelde.Van de
beide Solex opvoerpompjes lukte
dat niet,deze werden gekopieerd
van een stel originelen.

Hofman heeft echt alles nagebouwd,
nokkenas,kleppen, tuimelaars noem
het maar op.Zelfs de stelmoertjes op de
tuimelaars ontbreken niet.De bougies
zijn oorspronkelijk afkomstig van een
Honda aggregaat,vanzelfsorekend
heeft Hofman het uiterlijk aangepast
aan de Porsche-norm.Gelukkig voor
hem bleek de warmtegraad van de bou-
gies goed te passen bij zijn ‘passie’.

TECHNIEK
Van blok metaal tot werkend miniatuurmodel

Hans Doornbos

Op de achtergrond een originele bouwtekening van een Porsche drijf-
stang. In de verdeelkop van de freesbank de versie voor de kleine 911.

▼

▼

Hier het uitklokken van een nokkenas.Uiteraard worden aan het materi-
aal hoge eisen gesteld.Hofman koos voor nitreerstaal.Minstens zo be-
langrijk is de smering van het onderdeel.Tot nu heeft de praktijk bewezen
dat Hofman de juiste keuzes heeft gemaakt,de beide nokkenassen hou-
den zich prima en vertonen geen vreetsporen, terwijl het blokje toch al de
nodige uren gedraaid heeft.

▼
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Het samenvoegen van carterhelft en krukas.Hofman heeft uiteraard het
vliegwiel ook toegevoegd aan het geheel. In het vliegwiel zit een speciale
koppeling die hij met de hand bedient.Dit onderdeel is nodig voor het
starten,hetgeen met een elektrisch motortje van een decoupeerzaag ge-
beurt.En om u te overtuigen van de goede aannames die Hofman tijdens
het uitdenken en uitvoeren van het project heeft gedaan:de kleine 911
start in een oogwenk.

Om u een idee te geven omtrent
de precisie en het geduld van de
instrumentenmaker:het vervaar-
digen van het kleppendeksel met
de tekst “Porsche”kostte 10 uur.
En die letters zijn er niet opge-
plakt! Het uiterlijk werd na ver-
vaardiging geglasparelstraald om
de originele oppervlaktestructuur
te krijgen.

De Solex 40 PI valstroom carbura-
teurs zijn op schaal nagemaakt.De
brandstof verzamelt zich in een
centrale vlotterkamer (één per
bank) en stroomt vervolgens (over)
naar de carburateur.Om u een idee
te geven omtrent de maatvoering:
de stationair sproeier heeft een
doorsnede van 0,15 mm.En ook de
overige boringen zijn dermate klein
dat het brandstofsysteem best wel
gevoelig is voor verontreinigingen.

▼

Het carter begint vorm en maatvoering te krijgen.Géén van de onderde-
len is gegoten,dus ook dit carter niet.Basis was een stuk duraluminium
dat zodanig verspaand werd dat het aan de wens van de constructeur
voldeed.En dat was in Hofmans geval dat het uiterlijk waarheidsgetrouw
overkwam én dat het motorblok aan het einde van de ‘rit’zou ‘lopen’.

▼

Het blok zonder drijfwerk was in 1973 klaar.Hofman heeft het in dat jaar
tijdens de IAA op de Porsche stand gepresenteerd. In 1977 was hij zover
dat het motortje draaide en toen heeft hij de Porsche medewerkers in de
fabriek in het Duitse Weissach versteld doen staan van zijn ‘hobbywerk’.
Vooral van het geluid (hoger in frequentie maar onmiskenbaar een lucht-
gekoelde 6 cilinder boxer) oogstte veel ontzag.

▼

▼

De beide opvoerpompjes van het
brandstofsysteem leverden in be-
ginsel nogal wat problemen op
omdat ook Porsche geen bouwte-
keningen van het onderdeel had.
De fabriek heeft toen Hofman twee
‘echte’Solex pompen gestuurd
waaraan hij kon rekenen.

▼

Zo ziet het er van dichtbij uit.Let
eens op die kleine inbusboutjes
van het kleppendeksel,alles tot in
de puntjes in overeenstemming
met het origineel.Maar nog grote-
re hulde oogst de bouwer als het
blokje wordt gestart.Want dan
blijkt dat hij niet alleen goed kan
nabouwen,maar dat de verhou-
dingen en afstellingen zo goed
kloppen dat het blokje fantastisch
op het gas reageert,mooi ‘rond’
loopt,zelfs bij stationair toerental
en zonder ‘gaten’door accelereert
naar het maximum toerental van
16.000 t/min.

▼

De koelribben in de cilinders zijn inge-
stoken op de draaibank,de ribben op de
koppen zijn met een zaagfrees op de
freesmachine aangebracht.De kettink-
jes van de nokkenasaandrijving zijn af-
komstig uit de winkel.Hofman heeft
nogal moeten experimenteren met de
spanners maar dat is niet vreemd omdat
ook Porsche behoorlijk wat varianten
spanners heeft gebruikt in het 911 blok.

▼
Uit één stuk en in één keer goed.Geluk-
kig kon Hofman bij het draaien van de
krukas gebruikmaken van de originele
maatvoering van Porsche en deze te-
rugrekenen naar zijn schaal.En zoals u
door de rekenliniaal (wie kent die din-
gen nog?) kunt zien,heeft de krukas
een lengte van 15 cm.

▼
▼
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