
werkelijkheid werd, ik was als een kind zo 
blij. Ik had de 964 voor mijn vijftigste verjaar-
dag gekregen van mijn vrouw, dus de inruil 
lag nogal gevoelig. Nadat hij bij ERPA twee 
keer voor mijn neus verkocht was, moest ‘ie 
toen hij na vijf jaar voor een derde keer te 
koop stond, de mijne worden. Na 33 jaar hu-
welijk kent mijn vrouw m’n afwijkingen daar 
waar het om Porsche gaat en ze had er ge-
lukkig geen moeite mee. ‘Als jij maar gelukkig 
bent met je opgevoerde Kevers’, zegt ze stee-
vast”, aldus de 56-jarige specialist/oncoloog 
uit Beusichem.

“Laat ik het zo stellen, ik ben iemand die 
van bijzondere en aparte auto’s houdt. 
Vandaar dat deze Gemballa 993 Biturbo 
uit 1995 in de originele Porsche-kleur 
Rivièrablau, meteen mijn aandacht had. Het 

“De liefde voor auto’s was al vroeg in mijn le-
ven erg belangrijk. Er was louter plek voor 
Porsche en Autovisie. Serieus! Mijn oom reed 
een Porsche en toen ben ik gegrepen door 
het magische merk. Ik was veertien en het 
geluid van die eerste Porsche-rit zal ik nooit 
meer vergeten. Oóit zal ik een Porsche rij-
den, heb ik mezelf toen voorgehouden en dat 
moment was daar toen ik eens zo oud was. 
Het was een FT-Bonito, een replica van een 
Ford GT40 met een Kever-motor. Die auto 
kreeg later – toen ik er de middelen voor had 
– door mij een Porsche Super 90-blok ingele-
peld. Het was een prachtig alternatief aange-
zien in nog steeds het geld niet had voor een 
‘echte’. Een aantal auto’s later ruilde ik mijn 
toenmalige Porsche 964 Cabrio, bij ERPA in 
Beneden-Leeuwen in voor deze Gemballa 
Biturbo. Een ab-so-lute jongensdroom die 

Met 450 pk en een kleur waar de KLM jaloers op mag zijn, lijkt de Gemballa 993 Biturbo te 

zijn gemaakt om op te stijgen. Eigenaar Armand van Leeuwen: “Hij is zo goed gebalanceerd, 

je kunt er ongenadig mee tekeer gaan, maar je kunt er ook heel relaxt mee cruisen.”

Ready for take-off
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ook steeds perfecter. Ik heb naast deze 
Gemballa een 996 met vierwielaandrijving 
voor dagelijks gebruik en heel eerlijk ge-
zegd is die auto eigenlijk te mooi en te per-
fect. Ik ben er het circuit van Zolder mee 
opgeweest en hij kan écht alles. Het is één 
van de eerste watergekoelde 911’s en je 
weet wat ze daar van zeggen hè? Water is 
om eitjes in te koken, haha!

Mijn Gemballa Biturbo kan ik nergens parke-
ren of er komen wel mensen op me afl open. 
De kleur is het eerste gespreksonderwerp en 
kenners of liefhebbers vragen dan door. Het 
mooie van Gemballa is, is dat er nergens op-
zichtige badges zijn te vinden. Het koetswerk 
is mooi clean gehouden. Alleen op de peda-
len en op een plaatje nota bene ónder de uit-
laatpijpen, heeft Uwe Gemballa zijn krabbel 

is een kleur die bij de fi losofi e van Gemballa 
past. Uwe Gemballa’s idee is dat de wereld 
al grauw genoeg is en dat hij met zijn cre-
aties de wereld een stuk fl euriger kan ma-
ken. En daar heeft hij niets te veel mee ge-
zegd toch? Zoals bij alle Porsche-modellen 
staat de techniek boven alles. Ze blijven 
maar vasthouden aan het blok achterin. 
Geweldig vind ik dat. Porsches worden dan 
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gaan, maar je kunt er ook heel relaxt mee cruisen. Elke 
dag is weer een feest. Wat ook genieten is, dat zijn andere 
auto’s die je gaan uitdagen. Ooit waren er twee Impreza’s 
die dachten ze me konden hebben. Niet dus. Bij 230 op de 
teller moesten ze toch echt afhaken. Ik zag de zonnebril-
len op gaan zodat ze niet herkend zouden worden, haha. 
En dat is het mooie van deze auto; hij ziet er niet uit als 
een zwaar onder handen genomen supersporter. Maar hij 
is het wel. De basis-993 kostte indertijd DM 146.000 en 
Gemballa heeft er vervolgens voor nog eens DM 198.000 
aan verspijkerd. De motor alleen deed al DM 44.000. En 
het geluidssysteem van Alpine staat ook in de lijst voor DM 
11.000. En zo gaat het maar door. Die documentatie heb ik 
allemaal nog. Tenslotte, zijn eerste fi lmrol is overigens ook 
een feit. De crew van Zomerhitte, een fi lm van Monique 
van de Ven, heeft ‘m een aantal keren opgehaald voor op-
names op Texel. Ze zochten een Porsche in een bijzondere 
kleur en tja, dan kun je niet om deze heen hè.”

gezet. Ik houd daar van, dat past ook bij mijn karakter. Ik 
ben een onwijze perfectionist en alles moet kloppen aan de 
auto. Ik doe alles in feite zelf, of met behulp van de mannen 
van ERPA. Ik wil het eerst zelf proberen, lukt dat niet, dan 
schakel ik pas de hulp in van specialisten. Zo ook met de 
motor. Het blok bleef wat olie lekken, waarop we de pakkin-
gen zouden vernieuwen maar uiteindelijk is het complete 
blok gereviseerd in zes maanden tijd. 

Gemballa heeft drie 993’s Biturbo gebouwd, in verschil-
lende kleuren. Deze rijdt nu dus in Nederland rond, eentje 
is er in Duitsland gebleven en de derde is naar Dubai ver-
scheept. Aanvankelijk waren het stuur en de wielen ook 
blauw, maar dat vond ik te veel van het goede. Nu blijft het 
beperkt tot de lederen biesjes rondom de vloermatten en in 
de deurpanelen en de klokken in het dashboard. Het is een 
genot om met deze auto te rijden. Zeker na de revisie. Hij 
is zo goed gebalanceerd, je kunt er ongenadig mee tekeer 
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Gemballa 993 Biturbo
Vermogen:   450 pk
Koppel:   620 Nm bij 4.200 t/pm
0-100 km/h:   4,2 s
0-200 km/h:   14,7 s
60-100 km/h (in IV):  5,3 s
Topsnelheid:  > 310 km/h
 www.gemballa.de
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