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VOORWOORD
 

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan.
Op de ALV heb ik aangekondigd dat het lustrum mijn laatste optreden als voorzitter zal zijn en daarmee is
dit het laatste voorwoord van mijn hand.
In mijn vorige voorwoord heb ik alle adverteerders bedankt die in de afgelopen 20 jaar de club hebben
gesteund. In dit voorwoord wil ik graag alle bestuursleden van de afgelopen 20 jaar bedanken voor hun
bijdrage aan de continuïteit van de club. Een club kan niet voortbestaan zonder een actieve groep enthou
siaste leden die willen bijdragen aan het reilen en zeilen van de club. In de afgelopen 20 jaar zijn het er
gelukkig velen geweest en vanaf deze plek wil ik iedereen hiervoor bedanken, want zonder jullie hadden we
in mei geen lustrum te vieren.
Dit is tevens de 100ste editie van de Ghia Varia. Wederom een mooie mijlpaal in ons 20-jarig bestaan. Heel
recent heb ik nog de nummers 1 t/m 99 doorgebladerd en het is erg leuk om de oude uitgaven door te kijken
en de artikelen door te lezen. Binnenkort zullen jullie allemaal ditzelfde kunnen doen en dus ook alle voor
woorden en artikelen van de nummers 1 t/m 99 kunnen doorlezen. We zullen dit als jubileumpresentje aan
jullie aanbieden, maar in welke vorm dat wordt gedaan, is nog even een verrassing.
 
Patrick Baptist, voorzitter Karmann Ghia Club Nederland.
 

VAN DE REDACTIE.
 

Nummer 100.
U heeft Ghia Varia nr 100 in handen. Behalve het 20-jarig jubileum van de Karmann Ghia Club Nederland
vieren we in kleur de 100ste uitgave van ons clubblad. We hopen dat het wederom een uitgave is waarin
ieder KGCN-lid zich kan vinden en herkennen als liefhebber en bezitter van één van de mooiste oldtimers.
De redactie wil tevens Patrick hartelijk danken, niet alleen voor zijn inzet voor de KGCN, maar ook voor zijn
inbreng en betrokkenheid bij de Ghia Varia.
George en Peter.
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Industrieweg 110
2651 BD Berkel en Rodenrijs

 Nederland
 

telefoon: +31(0)10 - 5223577
 fax: +31(0)10 - 5226809

 Info@volksrepairs.nl
 www.volksrepairs.nl

VolksRepairs

Aircooled ProfessionalsAircooled Professionals

Openingstijden: 

Maandag t/m vrijdag:
8.30 tot 12.30 en  13.00 tot 17.30 uur

Woensdagavond koopavond:
19.00 tot 21.00 uur

Zaterdag 09.00 tot 13.00 uur

Volg ons op Facebook

Volg ons op Twitter: @VolksRepairs

APK keuringen
Onderhoud
Reparatie

Restauratie
Occasions

Superstore voor 
de klassieke
Volkswagen

Webshop met 
bijna 10.000 

artikelen 
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COLOFON
 
KARMANN GHIA CLUB NEDERLAND
Verenigingsregister Kamer van
Koophandel te Tiel, nr. V-40104725
Rabobank, nr. NL88RABO 033.60.89.988
www.karmannghiaclub.nl
 
VOORZITTER
Patrick Baptist
Karawanken 32
3524 DA Utrecht
06-26935382
voorzitter@karmannghiaclub.nl
 
PENNINGMEESTER
Nico de Winter
Hackfortstraat 32
3223 GC Hellevoetsluis
0181-325664/06-51083498
penningmeester@karmannghiaclub.
nl
 
SECRETARIS
Nico Zwakman
Blauwe Zeedistel 44
1974 VE IJmuiden
0255-526373
secretaris@karmannghiaclub.nl
 
PUBLIC RELATIONS/INTERNET
Patrick Baptist
Karawanken 32
3524 DA Utrecht
06-26935382
pr@karmannghiaclub.nl
 
REDACTIE
George Steur
Oude Kerkweg 42
1251NZ Laren
035-5387966/0626142505
Peter de Jong
Grondel 8
1275 BG Huizen
06-54356381
redactie@karmannghiaclub.nl
 
LEDENADMINISTRATIE
Tom Kouters
Hoevehei 10
5508 TJ Veldhoven
040-2547524
ledenadministratie@karmannghia
club.nl
 
EVENEMENTEN
Sonja de Winter
Hackfortstraat 32

3223 GC Hellevoetsluis
0181- 325664/ 06-23642096
evenementen@karmannghiaclub.
nl
 
TECHNISCH ADVISEUR
Dick Loenen
Voor informatie bellen ma t/m
vrijdag
van 19.00 – 21.00 uur.
035- 6245223
Kees Schultz
06- 26042266
Willem Neelen
06-22547002
Vragen via email:
technischadviseur@karmannghiaclub.
nl
 
ERELEDEN
B.J. van Bolhuis, D. Snel, W. Arpink
 
KLEINE ADVERTENTIES
Kleine advertenties (aangeboden/
gevraagd/ te ruil) zijn voor leden,
inclusief foto’s, gratis.
George Steur
Oude Kerkweg 42
1251 NZ Laren
Opgaven, inclusief foto’s, liefst per
email of schriftelijk naar boven
staand adres.
redactie@karmannghiaclub.nl
 
RECLAME-ADVERTENTIES
Voor reclame-advertenties kunt
U contact opnemen met de PR.
Patrick Baptist
06-26935382
pr@karmannghiaclub.nl
Bij plaatsing gedurende een
kalenderjaar
(minimaal 5 nrs.) 10% korting.
 
SLUITINGSDATUM COPY
De volgende Ghia Varia verschijnt
juli 2014.
De deadline voor kopij is:
31 mei 2014.
Bij voorkeur kopij per
email in Word 6.0 aanleveren,
foto’s (jpg)
graag als bijlage. Natuurlijk zijn
getypte of geschreven stukjes
ook van harte welkom!
Email naar:redactie@karmanng
hiaclub.nl
Alle post naar:

Oude Kerkweg 42, 1251 NZ Laren
Bij voorbaat dank, de redactie.
 
CONTRIBUTIE
De contributie per kalenderjaar
bedraagt € 32,50. Bij inschrijving
dient eenmalig een bedrag
van € 7,50 te worden voldaan. 
 Indien bij continuering van het
lidmaatschap de bijdrage voor het
volgende kalenderjaar
niet binnen 30 dagen na factuur
datum is ontvangen,
wordt een bedrag van € 5,00 voor
administratie- en incassokosten in
rekening gebracht. Opzegging
voor 1 december voorafgaand
aan het nieuwe lidmaatschapsjaar!
 
WIJZIGINGEN IN UW AUTOBESTAND
OF GAAT U VERHUIZEN?
Meldt u dit dan a.u.b. telefonisch of
schriftelijk aan de Karmann Ghia-
ledenadministratie:
Tom Kouters
Hoevehei 10
5508 TJ Veldhoven
040-2547524
ledenadministratie@karmannghia
club.nl
 
CLUBSHOP: VACANT
 
Begrip introducé bij evenement
KGCN.
Als er een evenement/rit wordt
georganiseerd staat altijd
op het inschrijfformulier vermeld
wat het inschrijfgeld
voor een lid en voor een introducé
is.
Lid: het geregistreerde lid+ zijn/
haar partner/bijrijder/vriend(in)
kind, buurman enz.
Een lid mag dus ALTIJD één extra
persoon voor de ledenprijs meene
men.
Introducé: een eventueel derde,
vierde, vijfde persoon die met het
lid meekomt.
Bij elk evenement ontstaat er bij
sommige leden de onduidelijkheid
van: ik neem iemand mee, dus
daar zijn intruducékosten aan ver
bonden. Dat is dus onjuist.
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Classic Works is een nieuw bedrijf met veel 
ervaring in het onderhouden, repareren, 
restaureren van klassieke auto’s, met name 
gespecialiseerd in VW en Porsche. Naast APK, 
onderhoud en schadeherstel kunt u bij ons ook 

terecht voor een gehele restauratie.

Website: www.classicworks.nl
E-mail: info@classicworks.nl
Telefoon: +31 (0)497-556963
Adres: Kennedylaan 14b 5571 KC Bergeijk

 

Taxaties volgens 7.960 BW
(voorheen art. 275 WvK)

Gerechtelijk beëdigd makelaar/taxateur in sportwagens en oldtimers
Aangesloten bij: Verenigd Register van Taxateurs (VRT)

Rapport opgemaakt volgens FEHAC norm

vanaf € 95,-
Bij u aan huis € 140,- 

Bronsweg 2-B tel. 0172 - 42 15 44 ING: 512.33.35 K.v.K.: 28074292
2401 MB Alphen a/d Rijn fax 0172 - 42 15 38 Rabo: 3868.23.596 Rekestnr.: 2286/90
www.steijntaxaties.nl info@steijntaxaties.nl BTWnr.: 808539772B01
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ZO IS HET BEGONNEN…….
in 1994.
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 SIJM IMPORT EXPORT 
     ORIGINELE ONDERDELEN VOOR KARMANN GHIA EN KEVER CABRIO 
 
           GROTE VOORRAAD ORIGENELE RESTAURATIE ONDERDELEN,  
                                          NIEUW EN GEBRUIKT 
 
SPECIALE AANBIEDINGEN: 
 
Originele trekhaak voor een KG type 14  
t/m bj. 1971, met 3-delige bumpers 
Prijs € 495,00 
 
Windscherm voor bevestiging  
aan achter zijpanelen van KG Cabriolet,  
zit bevestigd achter de voorstoelen  
tegen windinslag. Prijs € 219,00 
 
Volledig origineel gereviseerde H-1500 cc motor, 
nieuwe lagers, cy;linders, cylinderkoppen(Mahle),  
carburateur, dynamo, komplete koppeling,  
gepoedercoat plaatwerk, nieuwe org. VW uitlaat,  
beide verwarmingspotten perfecte gebruikte 
org. VW. Prijs € 3.750,00 
 
Binnenhemel roomwit(met origineel spikkelprofiel incl. De 4 raamstijl bekledings- 
Stroken, voor KG type 14 coupé. Prijs € 195,00 
 
Kofferbekleding vóór, mooie stoffen replika, tank binnenvulling, type 14 
Prijs € 39,00 .       Idem met tank buitenvulling Prijs € 39,00 
 
Originele tonneau cover voor over geopende  
cabrio, incl. Scheidingsrits tussen 
Beide voorstoelen, uitstulpingen voor  
beide hoofdsteunen en (linker) stuurwiel, 
Geschikt voor KG Cabrio bj, 1969 t/m 1974 
 
 
Nog enkele originele nieuwe/gerestaureerde USA Bumpers, prijzen vanaf 
€ 1.350,00, ook losse bumperdelen vanaf € 20,00 (slechte maar restaureerbare 
staat) tot  € 475,00 (perfecte nieuwstaat) 
  Hobbendonkseweg 142, 5283 HM Boxtel, tel. 0411-675588/06-22225537 
                                           e-mail: sijm@home.nl 
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ZOMERRIT KGCN
Zondag 6 juli - Villa Vennendaal Nunspeet.

 

Prachtig gelegen op de Veluwe.
Aan de rand van Nunspeet op Landgoed " Zonneheuvel "  ligt, ingericht in de sfeer van een Victoriaanse
villa, Landgoedhotel " Villa Vennendal ". Het romantische hotel is omringd door grindpaden, fleurige
bloemperken, gazons en sprookjesachtige bossen. Het beschikt over een ruime parkeerplaats waar de KGCN
een eigen plek heeft geregeld. Dit zal u bij aankomst duidelijk worden gemaakt.
Het programma:
10.00 uur - 11.00 uur.  Aankomst Villa Vennendal, koffie/thee met gebak in de Wintertuin.
11.00 uur.                     Openingswoord voorzitter/uitleg Veluweroute door Sonja/Nico de Winter.
15.30 uur - 17.00 uur.  Terugkomst en ontvangst met een aperitiefje naar keuze.
17.30 uur.                     Aanvang diner/buffet voor degenen die zich hiervoor hebben opgegeven.
 
Ja, ik/wij kom (komen) op zondag 6 juli 2014 met ......personen naar de KGCN- Zomerrit en nemen WEL/NIET
deel aan het diner/buffet in Landgoedhotel " Villa Vennendal " , Vennenpad 5, 8072 PX te Nunspeet. Tel.:
0341-261016
Kosten dagprogramma ZONDER diner/buffet max. 2 personen GRATIS. Bij 3e of meerdere personen: voor kind
tot 12 jaar € 7,50 en voor volwassenen € 15,00 per persoon.
Kosten dagprogramma MET diner/buffet: volw. € 25,00 per persoon, € 12,50 per kind (leden)
Kosten dagprogramma MET diner/buffet volw. € 15,00 + € 25,00 = € 40,00 (introducé)
Kosten dagprogramma MET diner/buffet kind € 7,50 + € 12,50 = € 20,00 (introducé)
 
Opgave Zomerrit vóór 19 juni 2014 via evenementen@karmannghiaclub.nl
De aanmelding is definitief na het overmaken van het te betalen bedrag voor deelname op RABOBank, re
kening nr. NL88RABO0336089988 t.n.v. KGCN, Alkmaar.
De organisatie en de KGCN zijn niet aansprakelijk voor enige schade aan voertuig, bagage, e.d., ongevallen,
calamiteiten of andere voorvallen, noch aanvaarden zij enige aansprakelijkheid door de wederpartij van de
organisatie van de KGCN.
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Technische dag 12 april 2014 bij CLASSIC WORKS te Bergeijk
 

     

     

.
Alle deuren van het grote Classic Works-pand stonden weer wagenwijd open voor de belangstellenden voor
de technische dag. Buiten, in een heerlijke lentezon, stond de trots van de KG-bestuurders weer in slagorde
op de parkeerplaats opgesteld en binnen rook het naar verse koffie en appelpunten. Een warm welkom dus
door het team van Classic Works onder leiding van Tom en Ilse Kouters.
Bovendien een heel gevarieerd programma. Zo gaf René Kuystermans twee keer een korte demonstratie van
Bardahl smeermiddelen, werd er uitleg gegeven over het bewerken van plaatstaal, puntlassen en verschil
lende bewerkingen die plaatsvinden tijdens het repareren en restaureren van oldtimers. De kennis, maar ook
het enthousiasme zijn duidelijk merkbaar binnen het bedrijf. Op een andere plek gaf de Ierse importeur van
Granitize een demonstratie van de werking van deze poets- en onderhoudsprodukten, die hun oorsprong
vonden in de vliegtuigindustrie. De auto van Fred Demanet werd vakkundig onder handen genomen,
waarbij de uitleg in een mix van Vlaams-Engels en Iers-Engels voor alle aanwezige Europeanen geen enkel
probleem was. Menig KG-bezitter zagen we later met de Granitize-produkten vertrekken; een schot in de roos
dus.
Ook de heer Chabot was weer aanwezig om een negental auto’s te taxeren. Voor sommige bezitters voldeed
de taxatie aan de verwachtingen. Hans de Vries was tevreden over de taxatie van zijn prachtig gerestaureer
de Karmann, maar Gerard Dolfing zeker niet. Hij was trots met zijn nieuwe aankoop, een type 34, naar Berg
eijk gekomen, maar de taxatie viel hem zwaar tegen. Zo blijkt er dus soms een groot verschil tussen verwach
tingen en het uiteindelijke resultaat te zitten.
Ook de lunch was weer uitstekend verzorgd. De rest van de dag werd afwisselend in de zon op de parkeerplaats
doorgebracht (Ja, de auto’s moeten toch allemaal bekeken worden en er valt natuurlijk genoeg over te
vertellen) en in de werkplaatsen waar de demonstraties voortgezet werden.
Een heel geslaagde technische dag en terecht werden de organisatoren binnen door Sonja in het zonnetje
gezet. De eerste activiteit in het jubileumjaar zat er weer op. Naar huis en…poetsen!
George en Peter
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FEHAC + FIVA NIEUWS
Enquête historische voertuigen.

Oproep !
FEHAC, de belangenbehartiger voor de Nederlandse oldtimers en de internationale federatie FIVA lanceren
een enquête om de betekenis van de historische voertuigen in kaart te brengen. In 2005/2006 is voor het
eerst een internationale enquête gehouden in de landen van de Europese Unie, waarin de betekenis van
de oldtimerworld in kaart is gebracht. Behalve sociaal en cultureel worden ook de economische aspecten
meegenomen. De enquête wordt in 15 landen van de EU gelijktijdig gehouden. Het onderzoek wordt uitge
voerd door het befaamde instituut Gfk in samenwerking met TU Delft. Behalve een onderzoek onder eigena
ren worden ook onderzoeken onder oldtimerclub-besturen en bedrijven werkzaam in de oldtimerbranche
uitgevoerd. We roepen alle eigenaren van oldtimers op om het onderzoek digitaal in te vullen via de
website van de FEHAC www.fehac.nl. Dit is mogelijk tot 2 juni 2014. De resultaten van het onderzoek worden
in de herfst gepubliceerd.
FEHAC houdt voertuigen van gisteren op de wegen van morgen !

Evenementen Buitenland
30, 31 mei en 1 juni    European KarmannGhia Meeting, Toscane, Italië
6 tot 9 juni                   Internationales Karmann Ghia Treffen der IG Lippe im Ruhrpott 
27-29 juni                    KGOC (GB) International Rally in Worcestershire en Shropshire

LEDENMUTATIES 
NIEUWE LEDEN
2141258    Berndsen, J.H.    Past. van Angerenstraat 11    7037 AH Beek    14 coupé 1973

  Te koop
aangeboden
VW Karmann Ghia type 14 Coupé,
bouwjaar 1967, kleur wit met zwart
dak, in perfecte staat, voorzien van
zwart Britax Vouwdak.Taxatie 12/2013
€ 13.000,00. Voor inlichtingen
Mevr. M. van der Oord, Tel.
0227-577217
 

   

 

Te koop aangeboden
I.v.m. mijn leeftijd (83) lijkt het mij
zinvol om met mijn hobby te gaan
stoppen. Daarom wil ik mijn VW
Karmann Ghia Coupé, bouwjaar
1973 te koop aanbieden.
Deze origineel Ned. auto is body off
gerestaureerd en heeft na de res

tauratie nooit meer in pekel en
regen gereden en is in perfecte
conditie. Het org. Ned. kenteken is
37-72.XH. km.stand 122000, kleur
wit met zwart dak. Vraagprijs
€ 9500,00. Inlichtingen: Jan van
Weelden, Heiloo, Tel. 072-5331407

EVENEMENTEN KALENDER 2014
17-18 mei                 Jubileum-weekend 20 jaar KGCN – Burgh-Haamstede
6 juli                            Zomerrit
7 september                Najaarsrit
11 oktober                  Najaarsborrel – Afsluiting seizoen
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Engels reisverhaal.
Naar aanleiding van de oproep
van de redactie van de Ghia Varia
verhalen aan te leveren voor het
jubileumnummer, vind ik mijn reis
verhaal wel aardig om te delen.
Sinds september 2005 ben ik in
bezit van mijn jongensdroom. Ik
ben heel snel lid geworden van de
KGCN. Ik ben vooral van het genie
ten en lekker rijden met die auto.
 Al snel sloot ik mij aan bij de ritten
die georganiseerd werden door de
club.
Op internet ben ik toen op zoek
gegaan naar andere hobbyisten.
Ik ben in bezit van een cabrio en
zocht ook in die richting. Ik kwam
toen op de site van de VW Cabrio
club Nederland. Vervolgens ben ik
daar ook lid van geworden. Wat
mij aantrok in die club is dat zij
buitenlandritten organiseerden. In
2009 kwam de oproep voorbij om
aan te sluiten bij een rit in Enge
land. Ja, dat kon ik niet voorbij
laten gaan. Het is het vermelden
waard dat Engeland voor mij het
eerste buitenland was. Ik was nog
nooit in Belgie of Duitsland ge
weest, maar wel in Engeland. Best
bijzonder, want daar moet je echt
wat voor doen om er te komen. In
1969 was mijn 1e kennismaking
met the UK. Ik was op slag verliefd
op dat land. Het is namelijk  één
groot openluchtmuseum. Het aan
tal keren dat ik in Engeland ge
weest ben, is niet te tellen.

 

 
Ieder jaar ben ik wel in dit favoriete
land. Dus toen ik die oproep las
voor een rit in Engeland hoefde ik
niet lang na denken. Samen met
mijn zoon Dennis heb ik geboekt
en we zijn op stap gegaan. Het
evenement in Engeland was van
28 tot en met 30 augustus in 2009.

Dennis en ik zijn een paar dagen
eerder gedaan omdat we graag
Engeland nog wat langer onveilig
wilden maken. Op 23 augustus zijn
we met de boot van P&O Ferries
vanuit Rotterdam-Europoort over
gevaren naar Hull. Dat is al een
beleving op zich. Mijn Karmann
Ghia in de buik van zo’n kolossaal
schip rijden is een bijzondere erva
ring. Na een lekkere overtocht met
entertaining aan boord en één,
misschien twee biertjes hebben we
heerlijk geslapen aan boord. De
volgende dag kwamen we aan in
Hull. Het weer was prachtig en we
konden direct met open kap van
boord rijden. Maar wel even oplet
ten hè: ze rijden daar aan de ver
keerde kant. Dus heb ik dat ook
maar gedaan. Het is even wennen.
Vanuit Hull reden we richting Scar
borough. In die plaats hebben we
vrienden wonen die we zeker 10
jaar niet gezien hadden. Het weer
zien was geweldig. Toen we hun erf
opreden herkende Steve onmid
dellijk Dennis. We hebben gezellig
bijgepraat en moesten vooral blij
ven eten en slapen. Dat hebben
we niet gedaan omdat we elders
al een onderkomen hadden ge
vonden in de buurt van Whitby,
een pittoresk plaatsje aan de kust.
Dit plaatsje heeft historische bete
kenis. Whitby komt namelijk voor in
Bram Stokers beroemde werk Dra
cula. Whitby was de haven van
aankomst voor de graaf. En in de
19e en 20e eeuw was het een be
langrijke plaats voor visserij en met
name de walvisvaart. Zo heeft
ieder plaatsje in dit prachtige land
wel een enorme geschiedenis.

 

 
We hadden een overnachting
adres gevonden, maar dat viel niet

mee. Er was namelijk een festival in
Whitby, met als resultaat dat alle
hotels en herbergen overvol zaten.
Maar tot onze vreugde hadden we
een Inn (een soort Fawlty Towers
Hotel). Mandy was the manager.
Zij was dolenthousiast dat wij met
een Karmann Ghia kwamen.
Oude auto’s zijn meer dan wel
kom, maar zeker Karmann Ghia’s.
We zijn niets tekort gekomen in het
hotel. De volgende ochtend had
den we een uitvoerig English break
fast. We hebben een paar dagen
rondgereden in de omgeving van
de Yorshire Moors. Een geweldig
natuurgebied waar je niet uitgeke
ken raakt.
 

 

Zo rijd je tussen de schapen, die
echt niet voor je opzij gaan. En zo
rijd je weer tussen een kudde op
hol geslagen runderen, maar met
een beetje gas geven konden ze
me niet bijhouden. Langs de kust
reden we een enorme helling van
33% naar beneden. Dat was alleen
voor de bewoners bestemd. Toen
ze ons met de Karmann Ghia
zagen staan, moesten we vooral
komen. Helemaal geweldig. Een
enorme steile afdaling, maar wat
mooi. Later weer die 33% naar
boven zonder problemen. In de
avond zijn Dennis en ik naar een
oergezellige pub geweest om eerst
lekker te eten en dan te verpozen
met een biertje (of waren het er
weer twee?) in de typische gezelli
ge Brtise ambiance.
Het werd inmiddels tijd om aan te
sluiten bij de rit waarvoor we ons
aangemeld hadden. De route
ging richting Harrogate. Als je ver
telde dat je naar Harrogate ging,
dan was standaard de reactie “ni
ce, but posh”  (mooi, maar chi
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que). Op de weg er naar toe, had
den we een aardig stuk te over
bruggen. Op de weg tussen Leeds
en Harrogate werden we overval
len door een enorme stortbui. Dat
is nog niet zo erg, maar mijn kap
was toen open. Dat is nog niet zo
erg, maar ik kon NERGENS
STOPPEN!!
Enfin, we zijn uiteindelijk redelijk
droog aangekomen in Harrogate.
Onderweg hebben we genoten
van prachtige valleien en schilder
achtige dorpjes. Eenmaal aange
sloten bij de clubs, want de Cabri
oclub heeft met de Engelse, Zwit
serse en Belgische club de af
spraak dat elke club ieder jaar een
evenement organiseert. De Engel
sen hadden een mooi programma
verzorgd. Zij hebben ons langs de
mooiste plekjes in midden Enge
land geleid met uitstekende cate
ring en entertaining. Het is prachtig
om de Abbeys te bezoeken. Dat
zijn enorme kathedralen die tot
ruïnes verworden zijn in de tijd van
Hendrik VIII die toen de Roomse
kerk de rug toekeerde omdat de
toenmalige paus weigerde het
huwelijk te ontbinden van deze
brave Hendrik. De Roomse kathe
dralen zijn toen massaal bestormd.
Het wemelt in het landschap van

deze ruïnes. Wij bezochten Foun
tains Abbey. Heel bijzonder omdat
deze nog een donjon heeft. De
manors in het landschap zijn wer
kelijk geweldig om te zien. Onze rit
op de 2e dag eindigde op het
landgoed van zo’n prachtig
manor, namelijk Harewood House.
Later bleek dat Harewood House
nog decor is geweest voor een
oorlogsfilm. Pittoresk was het be
zoek aan Ripley met daarin het
kleinste snoepwinkeltje van Great
Brittain.

Na een afscheidslunch zijn Dennis
en ik weer richting Hull gereden om
ons in te schepen voor de reis naar
huis. Dat ging overigens niet zo
maar. Toen we namelijk de doua
nepost naderden, moesten we
apart gaan staan met de auto.
Niet dat we verdacht waren of zo,

de “customs” wilde op hun gemak
een heuse Karmann Ghia bewon
deren. Al met al was het een ge
weldige ervaring om in dit open
luchtmuseum rond te rijden. Den
nis en ik mijmeren nog regelmatig
over deze trip. En onze wens is om
weer zo snel mogelijk een rit te
maken in Engeland. Dat gaan we
zeker doen.
 

Wel leuk om het te koppelen aan
een evenement met de Engelse
Karmann Ghia Club. Wie weet,
weten we verbinding te maken met
onze Britse Karmann Ghia- vrien
den tijdens het lustrum.
 
Hans de Vries.

IKW  WANROIJ.
14 en 15 juni 2014.

KGCN present.
Voor de tweede maal wordt het Internationaal Kever Weekend in Wanroij gehouden en wel op 14 en 15 juni.
Ook de KGCN is hierbij vertegenwoordigd. Als u die data richting Wanroij gaat, neem dan uw nieuwe clubpas
mee, want op vertoon van deze kaart, krijgt u € 2,50 korting op de toegangsprijs. En natuurlijk bent u van
harte welkom in onze clubstand waar het KGCN-team bestaande uit Dirk, Keith, Ben, Janny, Bernard, Nico
en Sonja aanwezig zijn. Tot dan!

De eerste lange rit met onze KG.
Dat doen we "even"  dachten we. Grote miskleun, want van Hellevoetsluis naar Thorn is 180 km, daarna een
door de KGCN georganiseerde rit van 100 km en toen weer 180 km terug! Toch bij elkaar zo'n kleine 500 km.
We kwamen thuis en ja hoor, daar zaten we als twee zombies op de bank " bij te komen" . Dit nooit meer
hebben we toen gedacht, voortaan maken we minimaal één overnachting. Desalniettemin: het is én blijft
een feestje om in de Karmann Ghia te rijden!

Een HERINNERING van Sonja en Nico.
Thorn (Limburg) 2002.
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DE KARMANN VAN …………………...
Sjef Hakkens uit Eersel.

Mijn KG-34.
Hallo, mijn naam is Sjef Hakkens, 63 jaar uit Eersel. Ik
ben 42 jaar getrouwd met mijn vrouw Rieky en we
hebben twee zoons, Hein en Dirk.Sinds 1996 KGCN-lid.
 

 

Ik wil u mijn Volkswagenverhaal vertellen, dat begon
toen ik in 1966 van de Ambachtschool kwam. Op een
middag aan tafel, ik had net 10 dagen vakantie, zei
mijn vader dat ik werk moest gaan zoeken. Mijn
oudste broer was net een textielbedrijf begonnen,
waarna hij zijn eerste auto kocht. Jawel, een Kever.
Hij had het idee om mij te laten solliciteren bij Adr.
van de Ven, de VW-dealer. Ik kon meteen zaterdag
op gesprek komen en omdat ik als broekie van 15 niet
alleen durfde, ging mijn broer mee. Hij en Adriaan
waren beiden voetbalgek en zo begon het gesprek,
zittend in het magazijn op een tafel, over voetbal. Na
drie kwartier over voetbal gebabbeld te hebben zei
Adriaan tegen mij (ik was er ook nog !!) dat ik direct
maandag aanstaande als leerlingmonteur kon be
ginnen. Of ik blij moest zijn of niet, het was in ieder
geval spannend. 's Maandags naar de garage met
een overall en een trommeltje brood onder mijn arm.
Erg vreemd was die eerste stap in die grote garage
met al die vreemde mensen, maar het wende snel.
Na het inklokken werd ik voorgesteld aan de monteur
die mij zou begeleiden. Wat keek ik tegen die man
op omdat hij zoveel van auto's wist. De eerste auto
waar ik aan mocht werken was een Kever uit 1956.
Eerst de wielen demonteren, de remvoeringen ver
nieuwen, daarna het zaakje schoonmaken, de wiel
lagers invetten en alles weer monteren. Toen kwam
de motor aan de beurt en zo leerde ik de hele Kever
kennen. Intussen een avondcursus automonteur
gevolgd en zo bleef ik een jaar werkzaam als monteur.
De baas had echter in de gaten dat het monteursvak
mij niet zo lag.
 

Er was iemand nodig in het magazijn en dat leek hem
beter werk voor mij. Daar had hij helemaal gelijk in.
Ik heb daar echt alles van Volkswagen leren kennen
en al snel kende ik bijna alle onderdeelnummers uit
het hoofd. Tien jaar heb ik bij die dealer gewerkt.
Vanuit het magazijn keek ik op de parkeerplaats en
daar stond de auto van de vrouw van de baas; een
donkergroene KG-34 met een beige dak. Ik dacht:
" Als ik later groot ben, wil ik er ook zo een!"  Ik werd
groot en op de eerste Kevermeeting in 1984 op het
circuit van Valkenswaard stond er een te koop. Om
10 uur 's ochtends een bod gedaan, maar dat was
natuurlijk te laag. De hele dag met een lange nek
naar de mensen gekeken die ook interesse hadden
en in en onder de auto lagen om hem te bekijken. Ik
was zeer bevreesd dat de auto aan mij voorbij zou
gaan. Om half vijf ging ik naar de goede man en zei
dat mijn bod nog stond. " OK, dan is hij verkocht! " zei
hij. En zo kwam ik in het bezit van mijn droom, een
prachtige KG-34, robijnrood met een zwart dak met
een elektrisch schuifdak. De auto had 128.000 km op
de teller en de leverdatum was 10 maart 1964, kente
ken JF-41-97. Intussen heb ik mijn Karmann nu 30 jaar
en heb er nog steeds veel plezier van en veel bekijks.

 
 

 
De langste rit is in 2005 geweest naar het jubileum
weekend in Osnabrück. Ook hebben we rondjes
gereden in de Amsterdam Arena in oktober 1997 tij
dens het VolkswagenEvent 50 jaar Pon. Nu rijden we
alleen nog kleine ritjes in Nederland naar KG-mee
tings en 's zondags af en toe met de kleinkinderen om
de auto in beweging te houden.
 
Groetjes en tot ziens op een van de meetings.
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Maurice Bronke van het Klassiek VW Centrum, gevestigd te Schagerbrug in de Kop van Noord-Holland.
Klassiek VW Centrum adverteert al sinds enige tijd in de Ghia Varia en was de gastheer voor de technische
dag van de KGCN in april 2012.
 
Hoe is het allemaal begonnen?
Toen Maurice een jaar of 17 was, werkte zijn broer bij Roel Antiek in Westzaan. Roel had in die tijd gemiddeld
tussen de 100 kevers rond zijn boerderij staan. Zijn broer werkte daar op zaterdag om zijn eerste kever al
werkende te verdienen. Maurice was in die tijd nog niet dol enthousiast over het model "kever" en zijn eerste
reactie toen zijn broer in zijn welverdiende kever aan kwam rijden was "daar wil je toch niet in gezien worden!"
 
Maar tijden en meningen veranderen, gelukkig maar. Tijdens een ritje op zijn brommer werd door Maurice
naast het Politiebureau in Koog aan de Zaan een legergroene kever gespot. 's Avonds werd de koop geslo
ten en op zijn 17e was hij eigenaar van zijn 1e kever. Deze spaarkever, kenteken 30-JA-75 , heeft hij nog steeds.
Opmerkelijk is dat jaren later via internet een spaarkever met kenteken 30-JA-69 is gekocht. Beide kevers zijn
destijds door dezelfde dealer geleverd.
 
Na het behalen van zijn rijbewijs heeft Maurice nog vele luchtgekoelde kilometers in zijn kever gemaakt. Maar
op een gegeven moment was een restauratie dan ook wel echt nodig.  Vanaf die tijd heeft hij tussen de 75 -
90 luchtgekoelde Volkswagens in zijn bezit gehad. Deze werden aangekocht, opgeknapt en weer doorver
kocht. Op die manier werd de luchtgekoelde hobby gefinancierd.
 
Hoe is Klassiek VW Centrum ontstaan? 
Zo'n jaar of vijf geleden werkte Maurice 4 dagen in de week bij een Volkswagen dealer. De 5e dag  van de
werkweek was standaard de VW hobby dag.  Al langere tijd speelde de gedachte om voor zichzelf beginnen.
Op het KWF werd er met meerdere mensen gesproken over dit idee en werden de stoute schoenen aange
trokken. Klassiek VW Centrum was geboren.
 
Vanuit een locatie in Schagen werd er op 2 dagen in de week gesleuteld aan Klassieke Volkswagens. In de
tussentijd werd ook nog de overstap gemaakt naar een andere werkgever. Maar de crisis in de autowereld
zorgde ervoor dat na een jaar zijn contract daar niet werd verlegd. De keuze om toen compleet zijn aandacht
te richten op Klassiek VW Centrum was dan ook geen moeilijke.
 
De huidige locatie van Klassiek VW Centrum is gevonden doordat een body van een T3 gespot werd in een
schootbak. Vanaf oktober 2010 is het bedrijf nu gevestigd aan de Nijverheidsweg in Schagerbrug. De klanten
van Klassiek VW Centrum komen uit de kop van Kop van Noord-Holland en kunnen voor alle voorkomende
werkzaamheden bij Klassiek VW Centrum terecht. Reparaties, deel- en volledige restauraties, Klassiek VW
Centrum draait er zijn hand niet voor om. 
 
En de Karmann Ghia? 
De Karmann Ghia is voor Klassiek VW Centrum geen onbekende. Bij het optekenen van dit verhaal is er een
Type 34 in onderhoud, wordt er een oranje 70'er  type 14 afgebouwd en wordt een 68'er type 14 volledig
gerestaureerd. Deze laatste is geheel body-off geweest waarbij alle slechte delen zijn vervangen. Ook het
onderstel van deze Karmann ziet er na de restauratie weer uit als nieuw. Als de Karmann door Klassiek VW
Centrum is opgebouwd, rijdt er op de Nederlandse wegen weer een prachtige Karmann Ghia rond. 

 

Op de koffie bij................Klassiek VW Centrum
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Het stond in de sterren geschreven. 
Ik ben opgegroeid in een Volkswa
gennest; vader reed met een
Notchback en mijn eerste auto
was een Beetle. Dus ooit moest de
mooiste van de familie me wel be
koren. Voor mij draagt de Kar
mann Ghia ook een verhaal mee
van ontmoetingen met mensen en
van plaatsen om te ontdekken. De
Karmann Ghia kruiste mijn levens
pad in de late jaren 60, onderweg
naar school met mijn jongere
broer. Op de straathoek stond een
gestroomlijnde coupé geparkeerd
en daarin zat mijn eigen leraar te
stoeien met een pittige blondine.
Dat beeld heeft me nooit meer
losgelaten.
40 jaar later kwam een jongens
droom uit, toen ik er zelf een op de
kop kon tikken (de coupé) dankzij
goede connecties in het verzame
laarsmilieu. Het is spannend een
hoofdstuk te kunnen toevoegen
aan de historie van zo'n klassieker,
die je terugvoert in de tijd en ban
den smeedt. Onze smaragdgroe
ne Type 14 van het modeljaar 1964
heeft intussen zijn 50 kaarsjes uit
geblazen en een mooi traject af
gelegd. Volgens zijn geboortebe
wijs werd hij eerst afgeleverd in de
Duitse deelstaat Noord-Rijnland-
Westfalen, maar enkele jaren later
werd hij al naar Nederland uitge
voerd. In 1968 kwam hij namelijk
terecht bij een inwoner van En
schede, die er trots bij poseerde
met maar liefst twee bruidsboeket
ten, één op de motorkap en één
op de koffer. (Van de bruid echter
geen spoor!) De eigenaar koester
de hem 25 jaar. Wie de minzame
man of de statige gevel op de foto
herkent, geef me graag een sein
tje.

 

 

In 1993 beleefde " The Friendly
Frog"  zijn tweede jeugd. Hij werd
weer prins nadat hij door de derde
eigenaar was gestript en vakkun
dig gerestaureerd met behoud
van het originele karakter.
Ik was vereerd door het relaas van
zijn dame en hoop stilletjes haar
ooit nog eens te ontmoeten. Tij
dens zijn verblijf op Nederlandse
bodem werd de two-tone KG in de
loop der jaren een tijdlang ingezet
als trouwauto. Ik durf te wedden
dat een aantal stelletjes er nog
bijzondere herinneringen aan be
waart: de neerklapbare achter
bank is toch zó praktisch, niet?

 

 
Eind 2009 verwierf hij de Belgische
nationaliteit en het jaar daarop
behaalde hij, tijdens zijn eerste
deelname aan een VW-Classic-
show, zowaar een trofee. Op de
terugweg raakte ik echter in een
plensbui, weliswaar mijn ruitenwis
ser kwijt, het zijn de anekdotes die
bijblijven.
Er volgden ruim 10.000 km fijne
uitstappen en meetings, waar ik
hier enkele highlights uitpik. Zo was
het een bloedstollende ervaring
om op het circuit van Francor
champs (het mooiste ter wereld)
te kunnen bollen tijdens de Classic
VW Parade in 2010. In 2011 voerde
het BBT-konvooi ons naar het VW-
Veteranentreffen in Bad Camberg

en beleefde ik een waar kippenvel
moment in de bakermat Georgs
marienhütte bij de viering van 50
jaar Type 34.
 

We bezochten er ook het Kasino
Hotel, waar het doek over dit legen
darische model opging in 1955 en
de Karmann Sammlung in Osna
brück. Nog datzelfde jaar sloot ik
me aan bij de Karmann Ghia Club
Nederland, het voelde wat aan als
thuiskomen. We genoten met z'n
allen van de heerlijke najaarsrit te
Etten-Leur (2011), de verrassende
Limburgtoer en het bezoek aan de
Wolfsburcht (2012) en de specta
culaire bijeenkomst op de Grote
Markt te Delft tijdens de Monumen
tendag 2013, wat een schitterend
kleurenpalet opleverde. De palma
res wordt aangevuld met een
meerdaagse trip naar Classic Days
Schloss Dyck bij Dusseldorf (2012)
en de Vintage VW Show in Hessisch
Oldendorf, met een plaatselijke
rondrit en de oversteek van de
Weser (2013).
 

Op het circuit van Zolder werd onze
Pussycat vereeuwigd door de teke
naar van Michel Vaillant, nooit

gedacht nog eens als striphelden
te worden afgebeeld. Kortom, ons
adresboek is flink aangedikt en de
sightseeing heeft net dat tikkeltje
meer, gezeten en gezien vanuit het
kikkerperspectief. Italië en Brazilië
staan nog op het verlanglijstje,
maar de eerste afspraak is het ju
bileumweekend van de KGCN in
Zeeland. Tot dan!
Wilfried.

Pussycat People and Places
Wilfried.
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It is not a car, it is a Karmann Ghia
Restauratieverslag van de AL-99-28

Deel 3 en slot. (Hans de Vries)
Na 2 jaar, 3 maanden, 5 dagen, 14 uur, 18 minuten
en 6 seconden draaide ik weer de contactsleutel om
van mijn fonkelnieuwe, geweldige, gerestaureerde
Karmann Ghia om. Wat heerlijk om dat luchtgekoelde
geluid van mijn eigen auto na zoveel tijd weer te
mogen horen. Mijn geduld is beloond. De auto is cum
laude door de APK gekomen en ik kan mijn auto naar
huis sturen. De kilometer is op 26 oktober gestopt op
93289 km. Leuk om hem in februari 2014 naar 93290
te zien springen. Ik kan het bijna niet geloven: " Ik rijd
weer in mijn eigen Karmann Ghia !"  Met een smile
van oor tot oor rijd ik van Krimpen aan den IJssel naar
Ridderkerk. Het is een stukje van niets, nog geen 16
km. Maar, jonge, wat was ik nerveus tijdens dit ritje.
De restauratie is afgerond. Uiteraard blijven er nog
klusjes te doen. Daar ben ik lekker mee bezig. Het was
natuurlijk een uitgelezen moment om met de Kar
mann Ghia naar de ALV in Alphen aan den Rijn te
gaan. Wat een prachtige dag hadden we die dag.

Ik heb heerlijk met de open kap gereden. Velen
hebben mijn auto daar life gezien. De Karmann Ghia-
vrienden strooiden met complimenten. Leuk om te
horen.
Inmiddels (eind maart) heb ik bijna 450 km gereden.
Ik ben nog wat terughoudend, omdat de auto op
nieuw getaxeerd wordt. De waarde zal aanzienlijk
hoger zijn dan nu het geval is. De komende jaren ga
ik genieten van mijn Karmann Ghia. Wat ziet ze er
geweldig uit en ze loopt als een zonnetje. Zoals eerder
vermeld, mijn geduld is op de proef gesteld, maar
zeker beloond. Ik ga weer lekker de evenementen
afstruinen, beginnend bij de Technische Dag, Lus
trum, Wanroij, enz. enz.
Ik vind het een hele eer dat het slotartikel van mijn
restauratieproject in de 100ste editie van de Ghia
Varia geplaatst wordt. De bijgaande foto is genomen
nabij Huys ten Donck in Ridderkerk. Tot ziens op het
Lustrum !!!!
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DE VIER JAARGETIJDEN.
Karmann Vivaldi.
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Notulen ALV 2014
Notulen Algemene Ledenvergadering KGCN 2014
Datum:                                    9 maart 2014
Tijdstip:                  11.00 uur
Locatie:                  Restaurant TROTS, Alphen a/d Rijn
 
Aanwezigen bestuur:
·       Patrick Baptist (voorzitter)
·       Nico de Winter (penningmeester)
·       Sonja de Winter (evenementencoördinator)
·       Peter de Jong (redacteur)
·       Nico Zwakman (secretaris)
Afwezig bestuur:
·       George Steur (redacteur)
 
1. Opening
Om 11.00 uur opent Patrick Baptist de vergadering en heet allen van harte welkom. Er zijn in totaal 53 perso
nen aanwezig. Deze hebben allen de presentielijst getekend.
We hebben een afmelding gekregen van Anja en Hubert Tribus.
 
2. Ingekomen stukken en bestuursmededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken.
 
3. Goedkeuring Notulen ALV 2013
Bert-Jan Bolhuis moet zijn Bert-Jan van Bolhuis en het jaartal voor de begroting klopte niet. Verder zijn er geen
opmerkingen over de notulen van de ALV 2013, zodat deze worden goedgekeurd en vastgesteld.
 
4. Ledenadministratie
Tom Kouters geeft een presentatie over de ledenadministratie.
 
·       Het aantal leden is gedaald van 358 in 2013 naar 351 begin 2014.
·       Op 9 maart was het aantal leden 357 (inclusief 6 royementen).
·       In 2013 mochten we 20 nieuwe leden begroeten en in 2014 12 nieuwe leden.
·       Er hebben 26 leden opgezegd in 2013 (4 daarvan hadden zich aangemeld op het KWF).
Het dalend leden aantal blijft een continu aandachtspunt van het bestuur. Helaas is het een gegeven wat
voornamelijk wordt veroorzaakt door de economische situatie. De grootste reden van opzegging is namelijk
door de verkoop van een auto.
Constateringen
·       clubsituatie stabiel te noemen.
·       Het opzeggedrag oudere leden (meer dan 15 jaar lid) zet door.
·       15% van de opzeggers heeft zich hetzelfde jaar aangemeld bij het KWF.
Er volgt een discussie/brainstorm-ronde, waarvan hieronder een overzicht wordt gegeven.
Vraag uit de zaal: blijft het aantal auto’s in de club gelijk?
Antwoord: waarschijnlijk wel, maar dat is niet goed bekend.
Vraag uit de zaal: gaat het bestuur zich inzetten voor de werving van jonge leden?
Antwoord: nee, dit is niet onze doelgroep. We richten ons niet specifiek op een leeftijds groep, iedereen met
een Karmann is welkom om toe te treden tot de club.
 
Er wordt nog opgemerkt dat de trend van een dalend leden aantal ook bij andere auto clubs zichtbaar is.
Vraag uit de zaal: Hoe kunnen we meer doen om leden te werven?
Antwoord: Op evenementen worden de meeste leden geworven. Als u ideeën heeft tot het werven van extra
leden, stuurt u dan een mail bericht aan de secretaris, via secretaris@karmannghiaclub.nl.
Vraag uit de zaal: stel dat 100 leden zouden opzeggen, kunnen we dat dragen als club?
Antwoord: ja, we hebben een gezonde club met een hoge reserve.
Vraag uit de zaal: maakt het bestuur een plan voor het komend jaar?
Antwoord: ja. Er wordt geen uitgewerkt plan opgesteld, maar in het bestuur wordt wel degelijk een planning
gemaakt voor het komend jaar. In de bestuursvergaderingen wordt dit telkenmale besproken.
Opmerkingen:
Bij de FEHAC is informatie op te vragen betreffende andere clubs, voor een eventuele Benchemark.
In België ligt eventueel nog een markt voor extra leden. In het bestuur zal dit idee worden uitgewerkt.
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Er zijn visitiekaartjes gedrukt om uit te delen aan bijvoorbeeld mogelijk leden. Deze kunnen worden meege
nomen.
Het lustrum zal worden gepromoot in zoveel mogelijk landelijke klassieker bladen.
Tom bedankt het bestuur voor haar inzet. Complimenten aan vooral de redactie, de Ghia Varia is er zeer op
vooruit gegaan.
 
5. Terugblik evenementen 2013
Sonja de Winter geeft een korte terugblik op de evenementen van het afgelopen jaar. Alle evenementen zijn
goed bezocht en de deelnemers waren zeer tevreden over deze evenementen. Op onze website is van elk
evenement een groot aantal foto’s geplaatst.
Verzoek blijft: als u zich heeft opgegeven voor een evenement en u kunt onverhoopt niet komen, geef dan
wel een afbericht. Als u dit niet doet, maakt het bestuur namelijk kosten. Als u vanwege het weer niet met de
Karmann Ghia naar een evenement wilt komen, kom dan met uw moderne auto.
Hans de Vries heeft wederom een prachtige DVD gemaakt van de evenementen in 2013 die aan de aanwe
zigen wordt getoond. Complimenten aan Hans!
De volgende mensen ontvangen van Sonja, namens het bestuur een presentje voor hun hulp bij verschillen
de evenementen of anderszins. Hun inzet wordt zeer gewaardeerd:
Hans de Vries, Tom Kouters, Dirk & Keith van der Zwan, Willem Neelen, Janny, Ben en Bernard Haak, Kees
Schulz, Ernst Miero, Ronald van Engelenburg, Vincent Peters, Raymond des Bouvrie en Charlotte Zwakman.
 
6. Financiën 
a) Fincancieel verslag 2013
Nico de Winter geeft een toelichting op het ter beschikking gestelde overzicht over 2013. Doordat we de
kosten voor de Ghia Varia hebben weten te reduceren, is 2013 afgesloten met een positief resultaat! Hulde
hiervoor aan het bestuur.
b) Verslag kascommissieleden
Raymond des Bouvrie krijgt het woord en vermeldt dat er geen onregelmatigheden zijn gevonden en dat de
boeken er goed en verzorgd uitzien. Hij adviseert de ledenvergadering decharge te verlenen aan het bestuur
en de penningmeester.
Hans de Vries en Raymond des Bouvrie worden hartelijk bedankt.
c) Dechargeverlening Penningmeester en Bestuur
Het advies van de kascommissieleden wordt aan de leden in de zaal voorgelegd en zij nemen het advies
over; het bestuur wordt decharge verleend.
 
7. Bestuursmutaties
Peter de Jong draait al een groot deel van het jaar mee als redacteur. Hij verzorgt samen met George de
Ghia Varia. Peter wordt met algemene stemmen aangesteld als redacteur.
Patrick geeft aan dat hij zal aftreden. Zijn laatste evenement zal het lustrum zijn. De functie van voorzitter is
dan vacant.
 
8. Begroting
a) Contributie 2014
De contributie over het jaar 2015 is vastgesteld en blijft gelijk aan 2014, zijnde € 32,50. Zoals afgesproken
wordt de contributie niet verhoogd zolang de club nog een eigen vermogen heeft van meer dan € 20.000,-.
b). Benoeming nieuwe kascommissieleden
Hans de Vries en Raymond des Bouvrie blijven de kascommissieleden en Bert-Jan van Bolhuis blijft reserve.
c) Begroting 2014
Nico de Winter bespreekt de begroting over 2014 
·       Er is een positief resultaat begroot.
·       De inkomsten rente is opgenomen aan de uitgaven kan, vandaar dat deze er negatief in is            
weergegeven.
·       KWF is hoog begroot, daar dit weer in Maastricht zal zijn.
Na deze bespreking wordt de begroting 2014 door de leden goedgekeurd.
 
9. Vooruitblik evenementen 2014 / 20 jarig bestaan 2014
Sonja geeft een vooruitblik op de evenementen van 2014. Dat zijn:
·       Technische dag
·       Lustrum
·       Zomermeeting
·       Najaarsmeeting
·       Afsluitende borrel
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Bedankt!
Behalve een bedankje aan alle
leden voor hun aanwezigheid,

wederom een extra bedankje voor
Sonja en Nico voor het vinden van

twee schitterende locaties. Hele
maal TROTS !

We staan dit jaar ook op het Kever Festijn Wanroij. Het bestuur kan niemand leveren die de stand kan be
mannen. Vraag is om aan te melden bij Sonja voor bemanning van stand.
De voorbereidingen van het lustrum zijn in volle gang. Een en ander is grotendeels geregeld. We hebben
een zeer hoge opkomst. Er zijn op dit moment al zo’n 110 deelnemende auto’s uit binnen en buitenland (220
gasten).
Sonja doet een oproep om u aan te melden voor de Stichting ZieZeZo (Van Gerard en Petra Dolfing). Zij or
ganiseren op 11 mei aanstaande weer een dag. We hopen dat zich velen zullen aanmelden om weer voor
1 dag hun Karmann Ghia te delen met een ziek kind, een ouder, een broertje of zusje.
 
10. Ghia Varia/Clubshop
Ghia Varia
De Ghia Varia heeft een gedaanteverwisseling ondergaan. Dit tot volle tevredenheid van allen. Door over te
gaan naar een andere drukker zijn de kosten ook sterk gereduceerd. Peter en George hebben er nu wel
meer werk aan, maar doen dit met veel plezier.
Peter doet een oproep om verhalen, foto’s ed. op te sturen voor de 100e Ghia Varia die                 volledig in
kleur, in mei zal verschijnen.
Bij het lustrum zal de nieuwe binder voor de vernieuwe Ghia Varia worden gepresenteerd en         te koop
worden aangeboden.
Clubshop
Er is in het bestuur besloten dat de clubshop zal worden afgebouwd. Er heeft zich niemand           aangemeld
die de clubshop wil overnemen en het aantal verkochte artikelen is laag. Op het           aanstaande lustrum
zal een uitverkoop worden gehouden. Ook zal een en ander via ebay               worden aangeboden.
 
10. Rondvraag
Hans de Vries bedankt het bestuur voor haar inzet en in het bijzonder Patrick.
Vraag uit de zaal: is er een markt op het jubileum waar bedrijven zich kunnen presenteren?
Antwoord: Nee. Er komt mogelijk een tentoonstelling van de modellen van Patrick.
 
11. Sluiting
Patrick sluit de vergadering om 13.30 uur en dankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en inbreng.
Aansluitend vindt een uitgebreide en goed verzorgde lunch plaats. Daarna is er gelegenheid om La Salle
Classic Cars te bezoeken.
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Paruzzi Classic VW Supplies
Meer dan 60.000 onderdelen voor je klassieke Volkswagen

Hieronder, een aantal van de nieuwe producten die we het laatste kwartaal 
mochten aankondigen via onze maandelijkse nieuwsbrief.

Ga naar  www.paruzzi.com/nieuwsbrief , registreer voor onze gratis nieuwsbrief en 
blijf op de hoogte van wat er allemaal gebeurt in de VW scène !

www.vw-classicparts.eu

Paruzzi is de officiële partner 
van Volkswagen Classic Parts 

voor Nederland

50.000 originele Volkswagen onderdelen

product 3208 product 3752

De RVS uitvoering is een verbetering op 
zijn zwart gecoate broertje, het is een 
uitlaat die een leven lang mee kan gaan.

GT Motorsport Uitlaat

Bij het uitbouwen van de motor of 
benzinetank zal je de benzineslangen los 
moeten halen, met dit gereedschap is de 
klus zo geklaard.

SlangknijpersStandaard olievuldop

product 71844

Deze plastic olievuldop past als gegoten 
op de type 1 motoren tot en met 
september 1992.

Originele Olie Aanzuigpijp

product 1822

White-Wall en Red-Line Bandringen

product 22526

De laatste trend in de bandenwereld zijn rode randen in 
plaats van wit, een trend die van bandringen is doorgezet 
naar complete banden die dit standaard hebben. Deze 
zijn verder gelijk aan bovenstaande White Walls alleen 
met een trendy rode rand. Leverbaar in 14, 15 en 16 inch 
uitvoering en worden ook per 4 stuks geleverd. Deze rubber 
bandringen worden tussen de velg geklemd en rusten 
tegen de zijkant van de band. We hadden tot voor kort maar 
één maat te weten 4.5 cm wit en daar zijn nu de 7.5 cm wit 
en 2 cm wit met zwart bijgekomen. Worden per 4 stuks 
geleverd.

Deze aanzuigpijp is voorzien van een 
beschermplaat die ervoor zorgt dat de 
olie uit zo’n rustig mogelijk oliebad kan 
worden opgepompt. Origineel VW.

24



KARMANN GHIA CLUB NEDERLANDKARMANN GHIA CLUB NEDERLAND

06-36310893 - info@rogiclassics.nl
www.rogiclassics.nl

Hèt bedrijf voor onderhoud, reparatie en 
restauratie, banden, velgen en andere

onderdelen.
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De praatzuil: Bijzonder geschikt 
voor bruiloften en partijen.

 

 

 

 

-
 
                 VOOR € 80,00 PER JAAR
                HIER UW SPONSOR-LINK!De sponsorlink in de Ghia Varia is bedoeld voor
diegenen die de Karmann Ghia Club Nederland willen steunen. Voor € 80,00 per jaar brengen wij uw orga
nisatie onder de aandacht en ondersteunt u onze vereniging. De sponsorlink is geen alternatief voor bedrij
ven die hum VW/luchtgekoelde diensten/producten willen aanbieden. Hiervoor bieden wij u de mogelijkheid
om te adverteren. 
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AUTO HOBBY HAL HILLEGOM
U bent niet in het bezit van een brug of specialistisch gereedschap, wilt uw buren 
niet onnodig overlast bezorgen, u gaat het niet redden in 1 dag of u wilt niet 
opgevouwen op de koude stenen onder een auto te liggen?
Dat is onze Auto Hobby Hal dé oplossing voor u! 

• Zelf aan uw auto sleutelen

• Zelf de beurt doen

• Zelf de motor vervangen

Dit en nog véél meer is mogelijk bij Auto Hobby Hal Hillegom. Met een uitgebreid assortiment 

aan hulpmiddelen kunnen we u helpen om een klus professioneel op te lossen.

Bekijk onze website voor de tarieven en openingstijden.

• Zelf auto spuiten

• Zelf auto restaureren

• Zelf de bodem behandelen

Marconistraat 28
2181 AK Hillegom
0252 - 54 43 43

www.autohobbyhal.nl

Onderdeel van

A4_adv Hobbyhal_karmann.indd   1 28-06-13   23:20
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