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VOORWOORD
 Hans de Vries, voorzitter a.i.

Voor u ligt Ghia Varia nr 102.
 
De redactieleden hebben weer hun uiterste best gedaan om een gevarieerd nummer uit te brengen.
Dit jaar hebben we nog 2 evenementen tegoed. De najaarsrit op 7 september 2014, en de seizoensafsluiting
bij Henny van Kranen op 11 oktober 2014 in Krimpen aan den IJssel. Dit nummer verschijnt rond het evenement
van de najaarsrit georganiseerd door Mieke en John de Lang in de omgeving van het door hen geliefde
“Utreg” Tijdens de zomerrit, waarvan een verslag in dit nummer, heb ik tijdens het welkomstwoord gezegd
dat de Karmann Ghia Club Nederland een club is van, voor en door de leden. Ook heb ik een poging gedaan
leden enthousiast te maken voor het organiseren van ritten voor 2015. Aan die oproep is gretig gehoor ge
geven, dank daarvoor.
Ook heb ik aangegeven dat we naar verbetering zoeken. Dat wil het bestuur niet alleen gaan verzinnen,
daar hebben we juist jullie bij nodig. Dus heb je suggesties, meldt deze dan bij 1 van de bestuursleden
(gewoon zeggen, mailen of door middel van het contactformulier dat je op onze site kan vinden). Op 25
oktober komt het bestuur bij elkaar met als doel een verbeterplan te maken voor de komende periode. Dit
gaan we dan ook presenteren op de algemene ledenvergadering op 1 maart 2015 (noteer deze vast in je
agenda). Het doet me deugd om te melden dat we heel wat nieuwe leden hebben mogen verwelkomen.
Voor het eerst sinds jaren neemt het aantal leden toe.
Ik wil jullie deelgenoot maken van een aanmelding met een mooie ontmoeting en bron voor een artikel van
een lid die, terwijl ik dit voorwoord schrijf, 20 jaar lid is.  Dus één van onze pioniers.
Op een mooie zomerse dag krijg ik via de website van de KGCN een nieuwe aanmelding in mijn mail. De
aanmelding wordt in behandeling genomen, financiële zaken worden geregeld en het nieuwe lid Jaap krijgt
een welkompakket van Tom Kouters die de ledenadministratie met verve bijhoudt.
Ik kijk nog eens goed naar de aanmelding, wat blijkt: Jaap woont op nog geen kilometer bij mij vandaan.
We hebben een afspraak gemaakt om persoonlijk kennis te maken als liefhebbers van deze prachtige
pronkstukken en vooral foto’s te maken. Zo gezegd zo gedaan. We hebben kennisgemaakt, elkaars Karmann
Ghia bewonderd en foto’s gemaakt (zie beneden). Jaap heeft zijn gave en origineel Nederlandse Karmann
Ghia vrij kort in bezit. Ik heb Jaap van harte gefeliciteerd met zijn aanwInst en hem persoonlijk welkom gehe
ten bij de KGCN.
Een foto van onze auto’s heb ik vervolgens ook op de Facebook-pagina van de KGCN gezet. Daar kwamen
veel reacties op. Vooral de reactie van Jan Huitema viel op. Hij vertelde me via facebook, dat hij veel mooie
verhalen heeft. Ik heb hem uitgedaagd deze met mij te delen. Hij heeft zijn mooie verhaal niet alleen met mij
gedeeld, maar uiteindelijk ook met jullie. Verderop in dit nummer staat het verhaal van Jan. Hij heeft mij
toegezegd meer verhalen te willen delen. Zo zie je maar, nieuw lid Jaap, facebook en Jan leidt tot mooie
verhalen.
Tot slot merk ik nog op dat we een nieuwe rubriek rijker zijn in de Ghia Varia. Kees Schultz voorziet de redac
tie van kopij voor de technische rubriek.
Ik wil een ieder bedanken voor hun bijdrage om deze club verder te brengen.
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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 A.I.
Hans de Vries
Burg. Kruijffstraat 29
2985AD Ridderkerk
06-42141887
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
 
REDACTIE/INTERNET/ADVERTENTIES
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 redac
tie.
 
redactie@karmannghiaclub.nl
 
Bij plaatsing gedurende een
kalenderjaar
(minimaal 5 nrs.) 10% korting.
 
SLUITINGSDATUM COPY
De volgende Ghia Varia verschijnt
december 2014.
De deadline voor kopij is:
15 november 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
 
 
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 introducékosten aan ver
bonden. Dat is dus onjuist.
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KARMANN GHIA CLUB NEDERLAND

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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EVENEMENTENKALENDER
 

IN MEMORIAM
 

LEDENMUTATIES
 

 

3 en 4 januari 2015
De organisatoren van het Keverwinterfestijn dat afgelopen januari haar 22e editie beleefde in MECC Maas
tricht en de 12 edities daarvoor in het Autotron hebben de beurs overgedragen aan organisatiebureau 402
Automotive. 402 Automotive zal dit evenement voortzetten onder de naam Aircooled Winterfest en zal de
eerste editie van deze nieuwe opzet organiseren in het vertrouwde eerste weekend van januari, in 2015 op
3 en 4 januari in het Autotron Rosmalen. Met de nieuwe naam onderstreept de organisatie het belang van
een internationale uitbreiding van het evenement, dat door de voorgangers is ingezet bij de laatste editie.

*
Nieuwe Leden
2141267    Kluijve, J.J. van    Lagendijk 195 a    2981 EL    Ridderkerk    14 cabrio 1968
2141266    Vries, H. de        Terhemsterdijk 30 8493 LP    Terheme       14 coupe 1973
2141268    Kramer, D.W. de De Walestraat 30   4371 CD   Koudekerke   14 coupe 1972
2141269    Joris, G.              St.Antoniusstr 29  5552 LM   Valkenswaard 14 coupe 1972
2141270    Baar, H.D.           Kastelenakkers 24 9472 PL   Zuidlaren        14 coupe 1973
Opgezegd
2071037    Leeuwen, F.van   Brederodelaan 6    1943 BB   Beverwijk        34 Coupe 1965
2061018    Engelenhove,A van Kapelweg 67      3951 AB   Maarn            14 coupe 1959
2060991    Welles, P.J.M.      Vrij 27                   5853 EJ    Siebengewald 14 coupe 1973
2071075    Bruggen, W.v.d.  N.Kleindorpsew.12 7031 JB   Wehl               14 coupe 1965
2040883    Bink, W.J.            Benedenweg 22     1834 AH  St. Pancras      14 cabrio 1969       
 

*
In augustus jl kregen we het droevige bericht dat Hanna Langhout, na een slopende ziekte, op 10 augustus
2014 is overleden. Hannah was de echtgenote van Henk Langhout. Wij wensen Henk en familie heel veel
sterkte om dit verlies te verwerken.
Op 20 april 2014 is Loo Luinstra, lid van het eerste uur, overleden. Loo was vaak aanwezig bij onze evenemen
ten. Wij wensen Baukje en familie ook heel veel sterkte om dit verlies te verwerken.
 

.
11 oktober 2014    Najaarsborrel bij Henny van Kranen (zie pag. 12) 
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Bea heeft ook een Karmann.
Een fantastisch jubileum weekend
met een onverwachtse aankoop !
 
Naar het jubileum weekend heb
ben wij weken uitgekeken. Inmid
dels is het al weer gepasseerd en
zelfs de zomerrit hebben we er al
weer opzitten. Van beide hebben
we genoten.
Toch nog even terug naar het jubi
leumweekend waar Sonja al een
mooi verslag van heeft gemaakt in
de voorgaande Ghia Varia.
Wij hadden ons al lang geleden
tijdens een ALV opgegeven om bij
het jubileumweekend te willen
helpen.
Naarmate de datum dichterbij
kwam werd ook duidelijk wat onze
taken waren. 
Het draaiboek van het weekend
gaf echt helderheid. Alles wat ge
regeld kon worden stond op pa
pier. Super gewoon! Een goede
voorbereiding is ……..
Dan is het zo ver, wij zijn er klaar
voor en de weergoden met ons
blijkt !
Onze taken waren:
Raymond op het parkeerterrein de
gasten welkom heten en  parkeer
plaatsen wijzen en ik was inge
deeld om te helpen bij het registre
ren en uitdelen van alle informatie.
In deze hiervoor speciaal ingerich
te zaal werden stilletjes drie  prach
tige schilderijen neergezet die te
koop waren. De eerste deelnemers
arriveerden zaterdag bijtijds in het
mooie hotel. We waren gelijk alle

bei druk dus geen tijd voor afstem
ming. Eén van de schilderijen bleef
mijn aandacht trekken. Even later
wist ik het en hoefde ik er niet meer
over na te denken en ben naar
Peter de Jong gelopen, die de
schilderijen had neergezet. Peter
zette er een papiertje bij met “VER
KOCHT” . TOP !!  Dat gaf rust. Hoe
we het schilderij thuis krijgen en of
Raymond met de aankoop net zo
blij is als ik, was van latere zorg!
 

De ritten zaterdag en zondag
waren schitterend onder een mooi
strak blauwe lucht met een heerlijk
zonnetje. Schouwen-Duiveland en
Noord Beveland zagen er extra
gezellig uit met al die prachtig ge
poetste en snorrende “dames” in
veel verschillende kleuren en met
allemaal vrolijke mensen. Het was
een schitterend weekend,  alles
verliep op rolletjes.  En dan komt
het moment dat we naar huis gaan
en de vraag:
past het schilderij in de auto ? Met
even puzzelen blijkt, dat als we
“open” kunnen rijden, het precies

past.
Gelukkig is het ook bij het vertrek
nog schitterend weer. Een grote
badhanddoek, die altijd in de auto
ligt voor “je weet het maar nooit”,
er omheen en rijden maar !
 

Het schilderij met daarop Kasteel
Drakensteyn, de “koningin” en een
Karmann Ghia. Alle drie zijn ons
dierbaar en hebben we bijzondere
en mooie herinneringen aan. In
middels heeft het schilderij een
mooie plek bij ons thuis gekregen.
Wij zijn er beiden blij mee en met
dank aan de schilderes/leerling
van de Mozarthof in Hilversum.
 
Raymond en Marja des Bouvrie
 

Fantastisch jubileumweekend
En een onverwachte aankoop.

JUBILEUM DEENSE KARMANN GHIA CLUB / inschrijving gestart
Beste clubleden,
 
Tijdens ons jubileum dit jaar in
Burgh Haamstede kregen de toen
aanwezigen een folder betreffen
de het 35 jarig jubileum van de
Deense Karmann Ghia Club. Zoals
dat dan gaat direct een groep
van..."  O, leuk, doen we!" 
In 2010 zijn we met een aantal au
to's daar naar toe gegaan en het
waren leuke dagen. Zo bij gele
genheid worden er nog wel eens
wat herinneringen opgehaald....

Maar nu in 2015 willen we dit eigen
lijk weer gaan doen. De mogelijk
heden van het hoe, en waar en op
welke manier, daar zijn we nog
over aan het brainstormen, maar
wat we wel weten is dat iedereen
die mee wil gaan, zich als eerste
zélf dient aan te melden bij de
Deense Karmann Ghia Club. Dit
kan d.m.v. http:/karmannghia.dk/
wp/anniversary-meeting 2015
1 augustus j.l.  zijn ze gestart met
de inschrijving en de teller staat nu
al op 21! (datum 5 augustus)

waaronder 3 Nederlandse Kar
mann Ghia leden. De sluitingsda
tum is 1 april 2015( geen grap). Dit
is tevens de datum waarop de
betaling dient binnen te zijn. Maar
genoeg nu, we houden jullie op de
hoogte wat het plan/de plannen
gaat/gaan worden en deze zullen
én op het forum/website én in de
Ghia Varia van december gaan
verschijnen.

Groetjes,
Sonja.
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VERSLAG ZOMERRIT
 

Voor ieder wat wils.
Zaterdag 5 juli 2014. Nederland
speelt tegen Costa-Rica om 22:00.
We hebben ons voorgenomen om
met de hele familie te kijken, inclu
sief onze jongens van 8 en 10 jaar.
Verlenging. " Maar papa, we kun
nen morgen toch uitslapen? Nee
jongens, we hebben morgen een
rit met de Karmann. Oh?"
Met een redelijk brak gevoel stap
pen we zondag 6 juli in onze Kar
mann, met het gevoel dat dit wel
eens een lange dag zou kunnen
worden, we hebben namelijk ook
ingeschreven voor het diner. De
weersverwachting was niet echt
denderend, er was regen voor
speld, en we waren dan ook op het
ergste voorbereid: de keukenrol
lag al klaar onder de bijrijdersstoel.
Eenmaal onderweg steeg de stem
ming per kilometer, Nederland een
ronde verder en lekker op ons
gemak in de Karmann over de
snelweg. We kenden de omgeving
van Nunspeet wel, maar de laatste
keer dat we daar een bezoek heb
ben gebracht was al weer jaren
geleden. Villa Vennendal snel ge
vonden (dankzij Eva op de tom
tom) en meteen al een lekker ge
voel bij het zien van al die kleuren
op de parkeerplaats die de Kar
mann zo onderscheiden van de
huidige grijze massa, moderne
auto’s.  
Een cliché, maar moet toch weer
worden gezegd: het is altijd een fijn
begin van de Karmann Ghia dag,
wanneer we worden onthaald
door het enthousiaste  KGCN
boegbeeld, Sonja. Je wordt voor
zien van een zak vol goodies, eten
en drinken, voor de kinderen is er
altijd wat speciaals (daar wordt
door de jongens al net zo op gere
kend als het plakje worst bij de
slager…). Er staat een tafel vol
spullen, zoek maar uit. Afijn, we
hebben weer genoeg materiaal
om de op de Koningsdag verkoch
te zaken te vervangen en een au
toruitzeem, maar daarover later
meer….  
Koffie met gebak (voor ons het
plakje worst van de slager) en bij

komen van de night before. In de
serre scheen de zon al behoorlijk
en ik had moeite mijn ogen open
te houden, ik hoopte dat we snel
gingen rijden. Eerst nog de toe
spraak van de interim-voorzitter, de
tips van Sonja en dan op weg met
de Karmann.

De route was duidelijk, uiteindelijk
maar 2 keer moeten keren, en
leidde ons door het Gelders land
schap. De zon scheen, de motor
pruttelde  tevreden en wij zaten stil
van de voorbijglijdende omgeving
te genieten. We reden zo’n 25 mi
nuten in een treintje van 4 auto’s.
Na de 26e minuut reden we weer
alleen (dat was de 1e keer keren,
ja dat krijg je als de navigator foto’s
gaat maken van het landschap)
en gingen op zoek naar een leuke
plek om te lunchen. Die hebben
we gevonden in het centrum van
Epe. Lekker een jus, hamburger en
als toetje ‘het lekkerste ijsje van
Nederland van het jaar 2011’. Was
ook in 2014 nog heel smakelijk!
Na de lunch en nog wat kilometers
landschap wilden we de benen
strekken en kozen daarvoor het
mooie stadje Elburg. Prachtige
vestingen, kinderkopjes en kaze
matten, volop smalle straatjes en
een gezellig klein haventje. Na een
uurtje of 2 kregen we het signaal
van onze kinderen dat ze weer ‘ver
der’ wilden oftewel: we hebben

Elburg nu wel gezien. Ook wij von
den het niet erg om weer in de
Karmann plaats te nemen en lek
ker rozig naar Villa Vennendal
terug te rijden voor het diner.

Eerst buiten nog een borrel, oh nee
regen, binnen nog een borrel, oh
nee droog, buiten nog ...etc.
Het diner was prima geregeld, een
leuke setting in de serre en fijne
tafelgenoten om de dag door te
nemen. Na een goed buffet en
afsluitend, alwéér een ijsje! (vol
gens onze kinderen) begon het
buiten eerst heel donker te wor
den, toen wat druppeltjes op het
serre-dak, toen nog meer druppel
tjes op het serre-dak en tenslotte
heel, heel veel dikke druppels op
het serre-dak. We waren klaar voor
de terugreis, namen afscheid, ren
den naar de auto, de paraplu lag
veilig voorin de bak van de auto
natuurlijk en jullie kunnen je voor
stellen wat er gebeurt wanneer er
4 personen die nat zijn in de ruimte
van een voertuig stappen waar wel
glas is maar geen airco…. Juist,
totale afzondering van de buiten
wereld door de beslagen ramen,
wel gezellig, maar niet handig als
je nog een uur moet rijden over
onbekende binnenwegen en snel
wegen. De regen vond stoppen
geen optie en zette nog een tand
je bij, de meegepakte autoruit
zeem van de tafel van Sonja werd
meteen ingewijd. We hadden
spontaan een tijdverdrijf voor 3
personen voor een uur, de kinde
ren achterin en ik voorin, noestig
bezig met de autoruitzeem om de
boel helder te houden voor een
verantwoorde rit naar huis.
Al met al weer een goede Karmann
dag, een mooie rit, heel thuis ge
komen en toch nog op tijd naar
bed deze keer.
 
Alfred Haker.
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AANKONDIGING NAJAARSBORREL
bij Autorestauratie H.B. van Kranen

    

ONZE GASTHEER OP 11 OKTOBER..........
 ̀

Een van de leden van het eerste uur is Henny van Kranen. (Lidnummer 007) Na zijn opleiding Electrotechniek
en Lassen is Henny als fotolasser aan het werk gegaan. In 1992 is hij als zelfstandig ondernemer een autolas-
en restauratiebedrijf in Krimpen a/d IJssel begonnen. Sinds die tijd doet hij het onderhoud van alle luchtge
koelde Volkswagen en Porsches en is hij gespecialiseerd in totale restauraties. Hij heeft duidelijk van zijn
voorliefde zijn vak gemaakt en dat is aan alle kanten te merken. De reis naar een perfect gerestaureerde
auto vindt Henny mooier dan het eindresultaat. Maar hij kan zeker genieten van een eindresultaat. Een mooi
voorbeeld is de Karmann Ghia van Hans de Vries. Hij had voor deze restauratie al meerdere Karmann Ghia’s
gerestaureerd, deze was echter een enorme uitdaging. Er was veel mis met de auto, maar nu mag het
eindresultaat er zijn! Hij beschouwt deze Karmann Ghia toch wel een beetje als zijn kindje.
Als je een luchtgekoeld probleem hebt en bij Henny aanklopt, neemt hij de tijd voor je. In die gevallen dat
je niet direct geholpen kan worden, geeft hij duidelijk aan wanneer wel. De agenda en de levering van
materialen zijn maatgevend. Ook op zaterdagochtend is hij aanwezig: je kunt bij hem binnenlopen als je
ergens naar op zoekt bent. De koffie staat klaar en hij is nooit verlegen om een oldtimer-verhaaltje. Zijn
werkplaats, die in de loop der jaren flink is uitgebreid, is een Eldorado voor plaatwerkers en onderdelen-zoe
kers, zowel nieuw als gebruikt.
Henny verkoopt luchtgekoelde pronkstukken, van busjes, Kevers tot Porsches en natuurlijk ook Karmann
Ghia’s. Naast de in- en verkoop verricht hij onderhoud, het hele programma.
Samen met zijn partner Tineke bezoekt hij veel evenementen, zowel zakelijk als als liefhebber. Behalve een
van de eerste leden is hij ook een zeer trouw adverteerder; zijn advertentie siert sinds nr. 10 de achterkant
van de Ghia Varia.
Benieuwd??? Kijk op zijn site www.hbvankranen.nl of op Facebook www.facebook.com/pages/Autolas-
Restauratiebedrijf-HB-van-Kranen/113614605394018?ref=bookmarks . Of kom op 11 oktober naar de Najaars
borrel van de KGCN bij Henny  van Kranen in Krimpen aan de IJssel.
 

Thema: restauratie.
 
Op zaterdag 11 oktober bij Autolas- en Restauratiebedrijf H.B. van Kranen, Slikslootstraat 2, 2921 LH
Krimpen a/d IJssel. 
Het oldtimerseizoen is weer voorbij! Maar traditiegetrouw hebben we onze eindeseizoen bijeenkomst. Deze
keer bij Henny van Kranen. Zijn werkplaats is voor " luchtgekoelde VW-liefhebbers" een Walhalla! Zóveel auto’s,
al dan niet compleet, een enorme hoeveelheid onderdelen. Mocht U naar iets op zoek zijn… wie weet kunt
U het daar vinden! Het speciale thema tijdens deze bijeenkomst is ditmaal: restauratie! Presentatie van uiter
aard twee Karmann Ghia’s met tekst en uitleg en tevens interview door beide eigenaren.
Het progamma is als volgt:
13.00 u. – 14.00 u. Ontvangst koffie/thee met door Tineke zelfgebakken cake
14.00 u – 15.00 u. Presentatie + interview
15.00 u. – 16.00 u. Drankje/hapje
 
U kunt zich uiterlijk 4 oktober bij mij aanmelden voor deze bijeenkomst.
evenementen@karmannghiaclub.nl
Sonja de Winter.
Kosten deelname leden+ 1 intro  € 0,00   /  Intro  € 5,00 p.p.
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IJssel a la Carte  23 mei 2015
Georganiseerd door Klassiek & Techniek en Rally Control.

Speciaal verzoek van KGCN.
IJssel a la Carte is een rally met cursus voor kaartliefhebbers, lezers van K & T en op speciaal verzoek
leden van de Karmann Ghia Club Nederland.
 
De " IJssel a la Carte" , de naam laat u raden, staat open voor klassieke- en hedendaagse auto's. Er kan in
de sport- of toerklasse worden gestart. Met behulp van prachtig gekleurd kaartmateriaal rijdt u circa twee
en half uur langs mooie landerijen en door schitterend IJsselgebied. Na afloop zal het buffet voor u worden
geopend.
Voor de rally is er een mogelijkheid om uw klassieker te taxeren en zal er met behulp van PowerPoint een
korte kaartleescursus worden gepresenteerd door Jaap Jongman en Roel Stöcker van Rally Control, tevens
uitzetters van diverse Nationale ritten....... wellicht steekt u nog net voor de rally wat op! De nabespreking van
de rit zal voor het buffet worden gepresenteerd.
Programma:
11.00 uur verzamelen en taxatie bij Hotel Café Restaurant " Dorpzicht"  Dorpstraat 10 in Oene. (www.dorp
zichtoene.nl) 
12.00 tot 13.00 uur: kaartleescursus
13.15 uur: start van de " IJssel a la Carte" met 4 kaartleessystemen
16.00 tot 16.45 uur: uitleg
17.15 uur: buffet
 
Doe mee en schrijf in voor deze leerzame en boeiende dag. Ruik de geur van olie en benzine. Kosten € 69,-
per team.(bestuurder en navigator) Inschrijven kan via mail naar c.budde@online.nl onder vermelding van
" IJssel a la Carte 2015" , klasse en de namen van bestuurder en navigator. Inschrijven kan ook via het in
schrijfformulier hieronder. Deze cursus gaat door bij inschrijving van minimaal 20 equipes.
 

INSCHRIJFFORMULIER
IJssel a la Carte zaterdag 23 mei 2015

Gegevens:
Ondergetekende wenst deel te nemen aan de " IJssel a la Carte"
 
Bestuurder:
Naam: .........................................................................................................
Adres: .........................................................................................................
Postcode: ....................................Woonplaats: ..........................................
Telefoon: ......................................E-mail: ..................................................
Auto: ............................................Kenteken: ..............................................
Lid nummer: ...............................................................................................
 
Navigator:
Naam: .........................................................................................................
Adres: .........................................................................................................
Postcode: ....................................Woonplaats: ..........................................
Telefoon: ......................................E-mail: ..................................................
 
Het inschrijfgeld € 69,- kan worden overgemaakt naar IBAN NL88RABO0336089988 t.n.v. Karmann Ghia
Club Nederland onder vermelding van " IJssel a la Carte 2015" en de namen van bestuurder en navi
gator. (Restitutie niet mogelijk)
                  UITERSTE INSCHRIJFDATUM + BETALING 15 JANUARI 2015.
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TECHNISCHE RUBRIEK
Cees Schultz

 

Het vervangen van een koplamp-lamp.
Kijk, voordat je de koplamp eruit haalt of alle zekeringen nog heel zijn!
 
De zekeringen van het dimlicht verbinden de enkele gele draad met de dikke gele draden links en  rechts
via de zekeringkast met een aparte zekering. Zo ook het groot licht, die wordt verbonden d.m.v. de enkele
witte draad naar de witte draden links en rechts en evenzo ook weer verdeeld door de twee zekeringen via
de zekeringkast.

 
Als de zekeringen goed zijn en goed zitten, ga je verder met het loshalen van de koplamprand van de de
fecte lamp. Dit wijst zich vanzelf d.m.v. één  schroef aan de onderzijde. Hierna zie je dat de koplamp vastzit
met (meestal) 3 schroeven. (Let op!!!! Kom niet aan de stelschroeven!!)

  
Heb je de koplamp los, dan kun je die naar voren halen en de stekkers loshalen. Is het een A-symetrische
koplamp, kijk dan goed hoe de koplamp-unit zit, als je hem eruit haalt. Hij kan er namelijk maar op één
manier in zitten , namelijk met twee kleine uitsteekseltjes aan de lamp, die precies in een inkeping aan de
onderkant van de koplamp-unit past.
 

 Heb je al H4-units, dan kan de lamp er zeker maar op één manier in. Zet de koplamp-unit weer met één
schroef even in de auto en kijk of de lamp brandt.
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Als je de koplamp weer wilt monteren, moet je bij de standaardlampen opletten dat de twee lipjes weer op
de juiste plaats komen.

 

 
Daarna zet je de koplamp weer terug met de 14schroef en kijk je weer of de lamp brandt. Als je het goed
hebt gedaan, zie je aan de onderzijde van de koplamp-unit een donker gedeelte.

 

 
Het onderste gedeelte van de lamp moet donker zijn als je het dimlicht aan zet.

TROUWEN IN KARMANN GHIA STIJL
 

Van harte!
Op 30 mei 2014 is clublid Mark Peters gehuwd met zijn
partner Margriet. Hun Karmann Ghia type 14 coupé
uit 1967 heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld.
De huwelijksceremonie vond plaats bij Sint Helena
heuvel te Doorn, evenals het trouwfeest.
Door Fred van Gils van Rogi Classics is hard gewerkt
om de Karmann Ghia op tijd in showroom-conditie te

krijgen. Omdat het bruidspaar zich vanzelfsprekend
extra mooi had uitgedost, is dat ook met de Karmann
gebeurd. Het dak is voorzien van de originele witte
kleur, wat prachtig staat bij de groene body. Doordat
de ceremonie plaatsvond in het bos, paste de Kar
mann ook prima in die entourage.
Namens de KGCN van harte gefeliciteerd!
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Le Bug Show
 
Het was weer een ware happening
te noemen op Spa Franchor
champs waar de luchtgekoelde
bolides in grote getalen aanwezig
waren. Het is duidelijk dat de liefde
voor deze klassiekers nog altijd
voortleeft in de harten van zowel
jong als oud. Wat een diversiteit
aan publiek was aanwezig op het
prachtige, o zo geliefde circuit van
Spa.

 

 
Buiten de mogelijkheid om met je
bolide het circuit te verkennen
waren er onder andere mogelijk
heden om je klassieke Volkswagen
tentoon te stellen en eventueel te
koop aan te bieden. Tevens was er
een gigantische onderdelenmarkt
in en om de pitboxen van het cir
cuit.
Vrijdag zijn we in een colonne van
4 auto’s vertrokken vanaf de A2
richting het circuitpark, waaronder
zich een ware legende bevond. Dit
was natuurlijk de VWKever die de
rally Amsterdam – Beijing heeft
voltooid in 2005. Na aankomst om
ca 14:00 uur, werden we begeleid
naar onze pitbox, waar we samen
met 3 andere partijen onze waren
gingen uitstallen. Nadat alles een
plekje had gekregen kon wat ons
betreft de onderdelenbeurs begin
nen. In het begin van die avond,
 
 

 
onder het genot van een biertje en
een overheerlijke barbecue, heb
ben we genoten van het heerlijke
weer en de prachtige klassiekers.

 

 
Op het circuitterrein lag de enorme
(jongeren)camping waarbij een
grote feesttent aanwezig was waar
tot in de vroege uurtjes werd door
gezakt onder het genot van menig
drankje. Jongeren paradeerden
daar ’s-avonds ook met hun ver
laagde en sportieve VW’s op een
straatje naast de camping en
gaven een showtje weg met onder
andere licht en vooral ook zoveel
mogelijk geluid! Dit gebeurde ge
moedelijk en onder constante be
geleiding van de lokale autoritei
ten.
Tijdens de onderdelenbeurs heb
ben we vele nationaliteiten voorbij
zien komen. Van Noren tot Span
jaarden, van Zweden tot Portuge
zen, iedereen was vertegenwoor
digd. Het was wat ons betreft
 
 

 
een zeer geslaagd evenement.
 

Bij de onderdelenmarkt moeten
we opmerken dat er echt nog vele
zeldzame onderdelen te verkrijgen
waren wat dit evenement toch
echt een must maakt voor eigena
ren van oude luchtgekoelde klas
siekers die een bepaald specifiek
onderdeel zoeken.
Ze hebben op Le Bug Show een
grote kans van slagen.

 
 
 

Als het aan ons ligt zouden we ie
dereen willen adviseren om dit
prachtige evenement te bezoe
ken. Of je nu besluit om een dag
te gaan of voor een heel weekend.
Een ding is zeker, je zult er geen spijt
van krijgen. Naast de lucht van
verbrand rubber, komt vanaf 16:00
uur de barbecue-lucht je tege
moet.
Wij hebben een fantastisch week
end met elkaar beleefd. Wat ons
betreft tot volgend jaar!
 
 
Fred & Bart Sijm
 
 

SPA Francorchamps 2014
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FOTO'S UIT DE BELGISCHE DOOS
Wilfried Kennis

 

 

 

 

Oproep.
Wie stuurt ons nog meer
Karmann Ghia- ansichtkaarten?
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DE KARMANN VAN........RAYMOND DES BOUVRIES 
 Met Pepper op pad.

 
Raymond des Bouvrie, 58 jaar en 36 jaar getrouwd
met Marja. We hebben een zoon en dochter die
beiden op eigen benen staan. Inmiddels ben ik opa
van een kleindochter van bijna een jaar en het
tweede kleinkind wordt begin oktober geboren.  Wij
wonen heerlijk rustig tegen de duinen aan en de kust
bij Noordwijkerhout/Noordwijk.
Sinds mijn dienstplicht in 1977 tot op heden ben ik 
werkzaam in het vliegtuigonderhoud. 12,5 jaar bij de
Koninklijke Luchtmacht en vanaf 1990 bij onze Konink
lijke Luchtvaart Maatschappij. Sinds april van dit jaar
ben ik overgestapt van de grote vloot (B-747, B-777
en A-330) naar de kleinere vloot. Mijn functie op dit
moment is Production Planner in het gepland onder
houd van de B-737, wat inhoudt dat ik het produktie
plan maak en in de uitvoering de planning controleer
en bijstel, zodat het vliegtuig op de geplande datum
weer operationeel is en mee kan doen in KLM opera
tie.
In mijn vrije tijd ben ik veel te vinden om het huis in
onze grote tuin, waar altijd wel wat te doen is en loop
ik zo nu en dan wat hard. Verder pakken we met het
mooie weer regelmatig de Karmann uit de garage
om lekker te toeren in ons mooie Nederland.  Vaak
gaat onze hond Pepper dan mee.
 

 

 
Welk Type en uit welk jaar ?
Een type 14 Cabriolet,  regatta blauw, bouwjaar 1968.
Sinds wanneer in bezit ?
In ons bezit sinds april 2008.
Waarom een Karmann Ghia ?
Vele jaren geleden heb ik tijdens een fietsrondje een
schitterende rode Karmann Ghia coupe voor de
snackbar in Sassenheim zien staan. Ik heb mij behoor
lijk aan die auto staan vergapen en dacht toen, zo’n
auto met zulke mooie vormen zou ik ook wel willen.
Ik ben toen begonnen met het verzamelen van Kar
mann Ghia’s in alle formaten, alleen het formaat 1:1
liet op zich wachten. Gekscherend zei ik vaak tegen

Marja, die wil ik wel voor mijn verjaardag.
Dat heeft ze onthouden en ze heeft geregeld dat ik
een dag kon gaan rijden in een echte Karmann Ghia,
gehuurd van Patrick Baptist.  De dag erop was er een
rit gepland in het Gooi met als eindpunt restaurant
de 3 dorpjes in Ankeveen. Daar zijn we gaan kijken
en zijn we ook lid geworden (nog zonder auto)Na 2
jaar lid zonder auto het lidmaatschap opgezegd met
het idee ik word weer lid als ik een auto heb. En dit
was in 2008.
Is er veel aan veranderd ?
Ik heb hem gekocht in een vrij goede staat, alleen
toen ik hem wilde laten tectyleren bleken de beide
bodemplaten slecht te zijn, dus die zijn vernieuwd.
Verder heb ik zelf een aantal onderdelen van het in
terieur en bekleding vernieuwd.  De vinyl kap moet
nog ’n keer vervangen worden, maar zolang hij niet
lekt wacht ik nog even.
Hoeveel kilometers per jaar rijd je ?
Ik heb hem 6 jaar geleden gekocht met 57.000 mile
op de teller en inmiddels staat de teller op net 70.000
mile. Dat is gemiddeld 3500 km per jaar.  We toeren
dus aardig wat af. Bijna alle ritten via de KGCN en zo
nu en dan een ritje naar het buitenland en wat ik al
zei, als het mooi weer is gaan we in de omgeving
toeren.
Mag iemand anders wel eens in je Karmann rijden ?
Ja zeker. Marja rijdt er ook wel eens in en soms wil mijn
zoon met zijn vriendin een ritje maken. En mijn doch
ter heeft er ook wel eens in gereden. Ze weten dat ik
er zuinig op ben dus zijn ze er heel voorzichtig mee.
 

 

 
Wat is de mooiste rit tot nu toe ?
De rit naar en in Denemarken 4 jaar geleden was mooi
en heel spannend, omdat het onze eerste grote rit
naar het buitenland was. Dit was een voorproefje voor
de rit het jaar daarop naar vrienden van ons in
Frankrijk (bij Toulouse). Bij hun in de buurt hebben we
schitterende tochten gemaakt. Bij een van onze
overnachtingsadressen zag de eigenaar onze Kar
man. Hij zei tegen ons, zo’n mooie auto kan niet
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PROEFRIT IN 'LADY IN RED'
Jan Huitema

Even iets anders.
Een verhaaltje wat je kan overkomen wanneer je even gaat proefrijden. Na de winterstalling mag ik graag
tussen Heerenveen en Appelscha wat toeren. Na een uurtje gereden te hebben, kreeg ik zin in een kopje
koffie. In de tijd dat ik vrachtwagenchauffeur was bij Oldeberkoop kwam ik altijd bij Koffiehuis ome Joop.
Daar zette ik mijn Karmann Ghia voor het terras. Ome Joop kende me nog en kwam met een kopje koffie
naar me toe. Een tafeltje verder zit een dame een kopje koffie te drinken en vraagt aan mij: “Mag ik u vragen
hoe oud uw auto is?”. Mijn antwoord hier op was: “Mevrouw, u vraagt toch niet aan een dame hoe oud ze
is”. De dame reageert met de woorden: “Mijnheer, ik vraag de leeftijd van uw auto.”  Ze had mijn boodschap
duidelijk niet begrepen. Hierop reageerde ik weer: “Mevrouw, dit is een vrouwelijke auto. Moet u maar kij
ken hoe die koplampjes staan. Met prachtige rondingen, er zit geen plooitje in!”. De dame nam een slok van
haar koffie en verslikte zich daarin. Ik haalde snel even een doekje bij ome Joop. Ze depte zich af en keek in
mijn ogen en zei: “U heeft mijn dag weer goed gemaakt. Mijn auto staat 2 km terug, is 2 jaar oud en laat me
voor de derde keer in de steek. Ik heb een paar kilometer moeten lopen. Ik was mijn telefoon vergeten mee
te nemen en zit nu te wachten op de Wegenwacht.”. Inmiddels was de Wegenwacht gearriveerd. De dame
vroeg aan mij: “Mijnheer heeft u nog wat de tijd? Wilt u op mijn jasje passen, ik kom zo terug.” Na een half
uurtje kwam ze terug met haar auto. “Mijnheer, voor het wachten heeft u wel een kopje koffie en een appel
gebakje verdiend.” We hadden een leuk gesprek. “Wat heeft u toch een mooie auto.”, vervolgde de dame.
Ik nodigde haar uit een stukje met mij mee te rijden. Tijdens het toertochtje vertelde ze me dat ze uit Brazilië
kwam. Dat ze getrouwd was geweest met een Nederlander. Ze had 2 kinderen die studeerden. We kwamen
weer terug bij ome Joop. Nadat we nog een kopje koffie hadden genomen en telefoonnummers hadden
uitgewisseld,  hadden we met een handdruk afscheid genomen. De namen waren in de tussentijd genoemd.
Ze heette Anna, ze ging met haar Datsun richting Appelscha. Ik vervolgde mijn route naar Wolvega. Onder
weg was ik in gedachten verzonken.  Ik voelde mij na 18 jaar weer helemaal verliefd. Ik was als 85 jarige van
huis gegaan, maar voelde me 58 jaar toen ik weer thuis kwam. Bij deze wil ik hiermee de dames waarschuwen:
laat uw man of vriend niet alleen een proefrit maken !!!
Jan Huitema, Sneek.
 

 

buiten blijven staan hoor, je mag hem in de schuur
zetten. En.. wat bleek, hij mocht naast de oldtimer van
de eigenaar staan, een mooie witte MG A. ’s Avonds
heeft hij hem zelfs afgedekt met een laken.
Wat is het beste muzieknummer om in een Karmann
te beluisteren ?
De beste muziek in een karmann in natuurlijk de sound
van de motor. Maar als ik toch een nummer moet
kiezen dan is dat voor mij het lekkere Blues nummer
“Tunica Motel” van Tony Joe White.
Is het een poor man’s Porsche ?
Zo werd hij  vroeger genoemd omdat hij de sportieve,
mooie vormen van een porsche heeft en stukken
goedkoper was. Voor mij is en blijft het een Karmann
Ghia.
Een Porsche is een fel “beest” en een Karmann Ghia
is een “lief mooi dametje”.
Nog een leuke anekdote ?

De leukste momenten zijn de momenten dat we met
Pepper in de auto de mensen achter ons hard horen
lachen. Hoe vaak we hebben gehoord “kijk die hond,
kijk die hond” zijn ontelbaar. Hele terrassen kwamen
niet meer bij van het lachen.
Bij een van de ritten waar we met een pontje over
moesten varen stonden we te wachten toen een
mevrouw met 2 kleine kinderen dacht dat we een
knuffelbeest achterin hadden met zijn kop op de
kaphoes. Ze was normaal bang voor honden, maar
dit vond ze wel heel bijzonder. Zij en de kinderen
durfden hem zelfs te aaien en zijn de hele overtocht
bij hem in de buurt gebleven.
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Zomerrit
Verslag zomerrit 6 juli 2014   
 
Bzzz bzzz bzzzzz, de wekker gaat, het is zondagochtend vroeg 7 uur en dat valt niet mee! Vandaag de zomer
rit van de Karmann Ghia Club. Mijn iPad ligt op het nachtkastje, snel buienradar bekijken, de laatste dagen
waren de voorspellingen nogal onheilspellend en het weer tijdens de zomerrit was dus niet zeker, maar kijk!
Het zag er ineens veel beter uit, misschien kan het dak zelfs open?  Het blijft maar zweten voor een dergelijke
bijeenkomst, ik heb namelijk nog steeds niet de raamrubbers van mijn Karmann op orde. De vorige eigenaar
had ze verkeerd gemonteerd, links rechts en rechts links! En er ontbreken er nog een paar. Een keer in een
flinke bui gereden en dat was dweilen met de kraan open! De auto is nu wel voor 95% ongeveer klaar dus
komt er wel schot in de zaak.

 

Aart, de zwager van mijn vriendin ging dit keer weer mee, daar is hij altijd wel voor te porren, ik moest hem
in Zeist ophalen. Na m’n haastige ontbijtsmoothie moet ik eerst de auto uit mijn stalling (leest: fotostudio)
halen en daarna van Utrecht binnendoor naar Zeist. Heerlijk is dat toch, uitgestorven was het en overal op
stijgende dampen van de regen van afgelopen dagen met de ochtendzon er doorheen schijnend is het
genieten van je Karmann, even lekker uitwaaien. Aart stond al voor het raam te zwaaien en na de verplich
te koffie gingen we richting Nunspeet, eerst nog met kap dicht maar toen we er bijna waren scheen de zon
volop en reden we het laatste stuk in the open air. Omdat alle rubbers nog niet op orde waren had ik maar
voor de zekerheid mijn dakhoes meegenomen omdat er wel kans zou zijn dat er toch een buitje kon vallen.
Oh, wat een prachtige locatie heeft het bestuur toch weer geregeld, midden in de bossen gelegen! We waren
zelfs een van de eersten die arriveerden. Dak weer dicht en hoesje er overheen en naar binnen waar Sonja
met haar team én natuurlijk heerlijke gebakjes en koffie iedereen stonden op te wachten.
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Tijdens de ontvangst en koffie kwam er toch nog een bui over maar bij die ene bui bleef het gelukkig. De
opkomst was weer geweldig en na de uitleg en uitdelen van de route gingen alle auto’s op weg, precies op
tijd kwam het zonnetje er weer door en vertrok de lange stoet Karmann Ghia’s het landgoedhotel. Het ging
een lange rit worden, meer dan 100 km en we gingen eerst richting Hierden en Harderwijk. Het is toch iedere
keer weer genieten als we door de dorpjes rijden in een lange optocht J en altijd leuk hoe iedereen onderweg
reageert, van duimen omhoog tot zwaaien en gefotografeerd worden door vele mobieltjes. O wat een
schitterende route was het weer en steeds weer verbazend dat je in veel plaatsen je hele leven nog niet
geweest was en dat in ons kleine landje.De eerste stop deden we tussen Vierhouten en Gortel bij een pick
nikplaats. Daar gingen we de tas met Sonjasnuisterijen ontdekken en het is iedere keer weer een grote ver
rassing wat ze allemaal bij elkaar weet te sprokkelen! Zo we gingen weer verder en het dak kon nog steeds
open blijven, wat een geluk hadden we die dag, niemand had dit weer voorspeld.

 

De mooie route ging weer verder richting Epe door de prachtige bossen van de Veluwe. Het was een en al
genieten van de omgeving en de reactie van de mensen en daarbij moest je ook nog af en toe je hoofd
erbij houden voor de routebeschrijving! Je moet dus OOK NIET klakkeloos achter anderen aan gaan rijden
uit gemakzucht J . Daar kom je vanzelf wel achter als een hele colonne rechtsomkeert moet maken omdat
in de voorste auto de navigator(esse) zit te slapen!  Het voordeel van een tourrit maken over de Veluwe op
zondag, is dat het lekker rustig is op straat, veel mensen (moeten?) zitten de hele dag thuis binnen of in de
kerk. We kwamen zelfs onderweg nog een openlucht-kerkdienst tegen, daar kwam ik nét op tijd achter! Wilde
eerst nog toeteren omdat ik dacht dat het een rommelmarkt of zo was J.

 

De tocht ging weer door vanaf Epe richting Oene, mooie villa’s langs de route, mooi weer en dak open, het
is weer Karmann Ghia feest van topniveau, fantástisch.Via ooievaarsnesten, ophaalbruggetjes en door wind
gedraaide borden gaat de route via Veessen richting Heerde. Na een tijd zie je altijd dat de stoet kleiner aan
het worden is en overal zie je groepjes Karmann’s onderweg aan de koffie of een tussenstop maken. We
vervolgen onze weg naar Elburg, óók nog nooit geweest en wel heel toeristisch ook, op naar de vissershaven
aldaar want we zijn verzot op vis!
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We vertrokken weer uit Elburg en dat bleek best lastig te zijn met een paar keer keren tot gevolg. We gingen
nu richting Doornspijk, plaatsen waar je normaal gesproken NOOIT komt! Dat is het leuke toch van zo’n club
tourrit, je bent iedere keer verrast waar je terecht komt. We naderen Nunspeet weer en dus ook het einde
van de tourrit. Op de parkeerplaats van landgoedhotel “Zonneheuvel” toch maar weer even het dak dicht
en de regenhoes erover, ik had een beetje voorgevoel dat er qua buitjes misschien nog iets in het vat zat als
wij binnen aan het zuipen en schransen zouden zijn. J  Binnen stonden de drankjes al weer klaar, wat zorgt

Sonja toch weer goed voor ons! En we gingen aan luxe tafels beginnen aan het diner, wát een feest weer.
Het menu zag er goed uit en ik als visliefhebber zat op rózen……Het einde van de dag naderde onder een
enorme plensbui, gelukkig weer toen we binnen waren. Lekker met nog een extra drankje afscheid nemen
van elkaar en stiekum op de buienradar gekeken, veel mensen gingen al weg maar ik zag dat het na 10 min
weer droog en zonnig zou worden. Inderdaad het klopte, weer huiswaarts na de laatste druppel (drank®en)
de regenhoes eraf en in de zon weer naar Zeist en Utrecht terug.  Sonja, Nico en de rest van het bestuur en
organisatie, het was weer een topdag en de weergoden waren ons goed gezind Dank jullie wel. We zien
velen denk ik wel weer terug tijdens de nazomerrit en dan hoef ik niet vér, een thuiswedstrijd in Utrecht, dat
mag je niet missen medeclubleden! Tot ziens in Utrecht.
 
Peter Rothengatter en Aart van Tussenbroek
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w w w . P a r u z z i . B E -  Tel. 09/349 41 31

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.paruzzi.com/oem

Paruzzi is de officiële partner 
van Volkswagen Classic Parts

50.000 originele Volkswagen onderdelen

product 7129 & 7136

product 446

product 5732

product 6275

De complete kaphouders worden per paar geleverd waarbij de haken ook nog los per stuk 
leverbaar zijn, voor het geval alleen deze aan vervanging toe zijn. Van toepassing op de 
Kever t/m 1960 en de Karmann Ghia t/m 7/1971.

Voor eenieder die wel een VW embleem 
wil monteren maar daar geen gaten voor 
wil boren is het Ultima Edition embleem 
de uitkomst, origineel VW.

Cabriolet kaphouders en haken

Origineel VW embleem

Mistlicht met geel glas of verstraler 
met wit glas in Vintage stijl met zwart 
kunststof of verchroomd achterzijde.

Deze beugel zit op de vloerplaat 
gelast, bij de aanschaf van een nieuwe 
bodemplaat wordt dit niet meegeleverd 
en dien je altijd apart bij te bestellen. 

Mistlicht of  Verstraler

Gaspedaal scharnierbeugelConische ringen in gepolijst RVS

product 4388

Deze RVS conische ringen met een 
binnendiameter van 4,4 mm worden  
gebruikt als onderlegring voor zelf-
tappende schroeven die in het zicht 
blijven, vandaar ook de gepolijste 
afwerking. 

Paruzzi VWebMAG nummer 02

www.VWebMAG.eu

In de tweede editie van ons VWebMAG 
lees je alles 
over de VW 
motorcodes, we 
leggen uit hoe het 
basis elektrisch 
circuit van je VW 
werkt en hebben 
we het over de 
krukas types.
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06-36310893 - info@rogiclassics.nl
www.rogiclassics.nl

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

onderdelen.
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KARMANN GHIA CLUB NEDERLAND

 

 

 

De praatzuil: Bijzonder geschikt 
voor bruiloften en partijen.

 

 

 

 

T: 31(0)20 615 7479 - F: 31(0)20 615 2419 - E: info@joss-mode.nl - M: P.O.Box 69376, 1060 CK Amsterdam, The
Netherlands
 

-
 
                 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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