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VOORWOORD
Hans de Vries.

Wij zijn een club met elan !!!!!
 
Voor u ligt alweer de laatste editie van het jaar 2014. We kunnen terugkijken op een mooi jubileumjaar. Mooie
evenementen die druk bezocht werden. Met als hoogtepunt de viering van ons 20 jarig bestaan in Burgh-
Haamstede. Verheugend is het feit dat het aantal leden, sinds een aantal jaren van achteruitgang, toege
nomen is. Kunnen we dan nu op onze lauweren gaan rusten? Ik zeg natuurlijk niet. De ambitie van het bestuur
is het ledenaantal verder te laten toenemen. Er is een beleidsdocument gemaakt met een lijst van verbeter
punten. Op 1 maart 2015 wordt dit beleid ter goedkeuring voorgelegd. De essentie van het nieuw te voeren
beleid is dat we nog meer onze leden tegemoet willen gaan komen.  Op voorhand heeft het bestuur een
aantal doelgroepen onderkend. Wat de leden precies van de club verwachten, gaan we onderzoeken. We
gaan het namelijk aan de leden vragen. Hierbij valt te denken aan de blije rijders die regelmatig evenemen
ten bezoeken.  Maar juist ook aan die leden die juist geen evenementen bezoeken. Of leden die zoekende
zijn naar hun droom. En wat verwachten de leden van de club die zich kort geleden aangemeld hebben?
 Wat maakt het dat leden besloten hebben hun lidmaatschap te beëindigen? Tom Kouters geeft met zijn
bevindingen ons meer aanknopingpunten hierop een dieper onderzoek in te stellen. Het voorstel is dit te
doen door middel van persoonlijke interviews. Ook dit wordt tijdens de ALV voorgelegd.
Kortom, we zijn bezig het verschil te maken. De KGCN wordt dan een club met elan. Dat is een club waar
iedere Karmann Ghia bezitter/zoeker/liefhebber bij wil horen. De KGCN maakt het verschil.
Dit is mijn laatste voorwoord als a.i.voorzitter van deze mooie club. Tijdens de ALV vinden bestuursmutaties
plaats. In ieder geval wordt er een nieuwe voorzitter gekozen. Ik heb met plezier de functie van a.i.voorzitter
op verzoek van het bestuur vervuld. Ik ben ook blij dat zich een uitstekende kandidaat zich gemeld heeft voor
de functie als voorzitter. Met de nieuwe voorzitter zal het bestuur zich inzetten voor een verdere verbetering
van onze geliefde club. Het is/wordt een club van Elan.
Ik wens een ieder goede kerstdagen en een prettige (veilige) jaarwisseling. Ik hoop u persoonlijk de hand te
schudden tijdens het winterfestijn in Rosmalen waar wij als Karmann Ghia Club Nederland uiteraard bij
aanwezig zijn. Anders zie ik u tijdens de Algemene Ledenvergadering op 1 maart 2015.
 
Hans de Vries
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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
maart 2015.
De deadline voor kopij is:
10 februari 2015.
Bij voorkeur kopij per
email 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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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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Cursus kaartlezen
 
IJssel à la Carte  -  23 mei 2015
In 2013 hebben Mark (een mede lid van de KG-club) en ik een kaartleescursus en aansluitende “puzzel”rit
gedaan, ook wel bolletje-pijltje rit genoemd. Mark kende de organiserende club FASNA en had ons inge
schreven. Het idee was om uit te proberen of het iets was om voor de KG-club te organiseren. Aangezien
Mark het al een keer eerder had gedaan, zou hij gaan navigeren. Hij kwam goed voorbereid binnen met
kaartleesplankje en vergrootglas met licht.
 
Jaap Jongman van AC FASNA (http://home.online.nl/a.c.fasna/) begon de cursus met de basis. Dat is de
legenda van het routeboek en de basis voor een rit. Hier staan de gegevens vermeld die je later op de kaart
kunt terugvinden. Simpele dingen zoals een brug met erbij Vbr, voetbrug dus en niet er overheen rijden, ook
al kan dat wel. Geintje van de uitzetter. Typisch iets wat Mark en ik als beginners dus over het hoofd zouden
zien. Wel of niet met de pont oversteken? De kaart zegt voetpont ook al is dat in werkelijkheid niet zo. Dus
moet je een andere route zoeken. De regel is immers: de kaart regeert. Verder ging hij in op bermlijnen, waar
is keren wel en niet toegestaan, coördinatielijnen die de weg niet onderbreken, bermlijnen wel. Etc. etc.
Vragen van de deelnemers werden geduldig beantwoord en toegelicht. Op de route worden bordjes ge
plaatst met een enkele letter. Die moet je vinden en noteren. Als je alle letters hebt ingevuld en dit binnen
een bepaalde ruim gezette tijd hebt volbracht, ben je winnaar.
 
We begonnen met volle moed aan de rit. Mark die oplas waar ik van richting moest veranderen en ik die het
hard op herhaalde (zeker doen). De bestuurder moet goed opletten of hij de bordjes langs de weg ziet en
dit dan doorgeven aan de navigator. In de meeste gevallen echter had Mark ze al eerder ontdekt dan ik.
We vonden ons hele pieten. Ons zullen ze niet foppen. Na afloop van de rit bij de bespreking bleek al gauw
dat wij als groentjes toch heel wat steken hadden laten vallen en we eindigden dan ook op een respecta
bele laatste plaats. Desondanks hadden we veel plezier gehad. Zowel onderweg, de mooie landschappen
rond Houten, de spanning van het wedstrijdelement, als ook bij de lunch en nabespreking toen we gegevens
en indrukken uitwisselden met mede rallyrijders. Al met al een zeer geslaagde dag en voor herhaling vatbaar
maar dan met de KarmannGhiaClub.
 
Op zaterdag 23 mei 2015 (Pinksterweekeinde) is het dan eindelijk zover. Een rit met vooraf uitleg door Jaap
Jongman. Het minimum aantal deelnemers is 20 en het max. is 50 equipes. Aangezien de rit niet exclusief
voor de KG-club georganiseerd wordt, is tijdige inschrijving aan te bevelen. Bij minder dan 20 deelnemers,
gaat de rit niet door.
Bijgaand inschrijfformulier, wat je kunt mailen of faxen naar Chris Budde (c.budde@online.nl of fax. nr.
0162-471882).
Er kan worden ingeschreven in de Toerklasse (aan te bevelen) en de Sportklasse (voor leden die al vaker
een kaartleesrit gereden hebben).
Locatie: Café, Restaurant “Dorpszicht” te Oene, aanvang 11:00 uur
Bij aankomst wordt 1x koffie met krentenwegge aangeboden. Voor het volledige programma zie pagina 9.
Uiterste inschrijfdatum: 15-1-2015.
De kosten voor dit alles, koffie met krentenwegge, kaartleescursus, kaartmateriaal, kaartleesrit, uitleg van de
rit en het buffet tesamen zijn € 69,00 per equipe (bestuurder en navigator). Alle drank en andere consumpties
zijn voor eigen rekening. Restitutie is na inschrijving niet meer mogelijk.
Een eventuele taxatie kan tegen betaling worden uitgevoerd en hoeft niet te worden aangevraagd.
 
Het bestuur, Mark en ik, hopen dat we jullie een beetje enthousiast hebben kunnen maken voor dit evenement
en als er genoeg respons is vanuit de leden zal dit zeker vaker georganiseerd gaan worden. Alle lijnen
(coördinatielijnen, bermlijnen, telefoonlijnen, faxlijnen en ADSL lijnen) staan open voor jullie inschrijving.
 Voor programma en inschrijving: zie pagina 9.
 
Chris Budde
 

 

IJssel a la Carte
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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.Inschrijving is na
tuurlijk ook mogelijk via de website.
 

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.

IJssel a la Carte 23 mei 2015
Georganiseerd door Klassiek & Techniek en Rally Control.

INSCHRIJFFORMULIER
IJssel a la Carte zaterdag 23 mei 2015.
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Najaarsborrel bij Henny van Kranen.
 Naar de film!

 
Alle voorgaande KGCN-evene
menten werden onder stralende
omstandigheden afgewerkt, dus
het moest er een keer van komen:
een druillerige regen aan het
begin van  de Najaarsborrel  in
Krimpen aan den IJssel.
Maar als je dan de dijk bij Henny
van Kranen oprijdt en je ziet een
aantal Karmanns trots bovenop
die dijk staan en je wordt  boven
dien enthousiast ontvangen met
koffie en  zelf gebakken Kever-ca
ke, dan krijgt die dag toch iets
stralends.

 

Ongeveer 60 leden waren aanwe
zig om in Henny's-bioscoop-gara
ge de film te bekijken over de res
tauratie van de Karmann Ghia van
Hans. In tijd van een half uur werd
de restauratie van bijna drie jaar
weergegeven, voorzien van tekst,
maar vooral ondersteund door
bijpassende (60-en 70tiger jaren)
muziek. Dat het een groot genoe
gen is om een auto weer terug te
brengen in nieuwe staat, is  voor
iedereen duidelijk. Maar  volgens
Hans moet je wel beschikken over
een aantal belangrijke zaken: een
meelevend thuisfront, veel geduld,
tijd, geld en een ervaren restaura
teur. Gelukkig had Hans dat alle
maal en na de film liet hij, samen
met Henny, trots het resultaat zien
en inmiddels ook goed voor  een
“ Europa-cup”. Naast de (paars?)
 
 
 

blauwe Karmann  stond ook nog
een volgend restauratieproject: de
verschillen waren duidelijk! Is er
een song met een pakkende titel
van Blood, Sweat and Tears???

Nadat Tineke en Henny door Sonja
bedankt waren voor hun gastvrij
heid, was het tijd voor “ de borrel
met versnaperingen”. Ook nu weer
hadden Sonja en Nico alles tot in
de puntjes verzorgd. En……. de zon
scheen ook weer! Toen iedereen
gezellig stond te praten  en voor
zien was van een glaasje en een
bitterbal, zagen de redactieleden
van de Ghia Varia hun kans
schoon om de nieuwe verzamel
map, bijna dwingend aan de man
te brengen. (Voor de niet-aanwe
zige leden: de verzamelmap is te
bestellen via de redactie.)
 
 
De bijeenkomst bij Henny was weer
een geslaagde afsluiting van een
zeer geslaagd jubileumjaar.
 
Op naar het volgende KGCN-
jaar!!
 
 
 

Contributie 2015
 Beste clubleden,
Het nieuwe jaar van onze Volkswagen Karmann Ghia Club Nederland staat weer
voor de deur.
De contributie zal op 18 januari van uw bank/postrekening worden afgeschreven. De leden
die tot nu toe geen machtiging hebben afgegeven worden vriendelijk verzocht om de
verschuldigde contributie € 32,50 voor 18 januari 2015 over te maken op bankrekening
NL88RABO 033.60.89.988 Rabobank  t.n.v. Karmann Ghia Club Nederland te Alkmaar.
Met vermelding van uw naam en lidmaatschapnummer.
Heeft u nog geen automatische incasso afgegeven? Het machtigingsformulier staat op het ledengedeelte
van de website. Vul deze vandaag nog in, zodat u volgend jaar nergens meer naar om hoeft te kijken.
Aan onze buitenlandse leden het verzoek om de contributie zelf over te maken op
rekening nummer IBAN: NL88RABO 0336089988
BIC:RABONL2U t.n.v. Karmann Ghia Club Nederland te Alkmaar € 32,50 + € 5, portokosten totaal € 37,50.
De automatische incasso is nu ook voor deze leden  mogelijk.
Verder rest mij om u allen een heel fijn en vooral mooi Karmann Ghia jaar 2015 toe te
wensen.
Met vriendelijke groeten,
Nico de Winter,
Penningmeester Karmann Ghia Club Nederland.
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NAJAARSRIT 2014.
Wouter Bakker.

Op weg naar Zuiver.
 
September, zondag de zevende,
het was zover. De laatste rit van het

jaar was alweer aangebroken. Na
deze rit is er nog één treffen en dat
is de eindejaarsborrel van de Kar
mann Ghia Club Nederland. We
hadden er echt zin in. Een leuke
dag met mooi weer en afsluiten
met een lekker etentje.
Het begint dan altijd een paar
dagen van te voren. De vragen die
beginnen dan met: “Doet ie ut
wel?” en “Kan ie wel uit de garage
komen”. " Ja, ja,"  is dan standaard
het antwoord, maar dit keer begon
het net als de keer ervoor, weer
eens anders bij ons.
De zaterdag avond ontvingen we
een SMS bericht van de buurman
“die altijd op de garage past”. De
garage waar de Karmann is onder
gebracht is namelijk een paar
straten verder. Die meldde dat er
een vreemde auto voor de gara
gedeur stond. Hij had het idee dat
de auto de volgende dag wel weg
zou zijn. Geen echte zorgen dus
zou je op het eerst gezicht denken.
Maar het begon wel een beetje te
woelen in huize Bakker. Namelijk
de onrust dat er weer eens iets niet
ging zoals het moest gaan, bleef
zich aandienen. Echter onver
stoord ging ik slapen en de volgen
de ochtend zo met het idee van,
“er is niks aan de hand, die vreem
de onbekende auto is vertrokken”,
kom ik aan in de straat van de
Karmann stalling en jawel……., de
vreemde auto was dus NIET vertrok
ken en stond nog pontificaal voor
de garagedeur geparkeerd. Ik nog
denken; “niks aan de hand, we
bellen de politie en die komt direct
en sleept hem weg”. Het is uitein
delijk zondagochtend, dus wat
hebben ze anders te doen. Die
agente aan de telefoon had een

ander voorstel, namelijk; U dient de
platte petten te bellen, die moeten
eerst een proces-verbaal opma
ken en dan kan, als het meezit, in
de loop van de ochtend de sleep
dienst komen. Laat dat nou net niet
zijn wat ik bedacht had!
Maar na her en der in de straat
aangebeld te hebben, mind you
zondag ochtend 08:15 uur, kwa
men de buurmannen met een lu
mineuze oplossing. We nemen een
grote garagekrik en dan duwen we
de auto een stukje naar voren. Zo
gezegd zo gedaan en met vereen
de kracht kwam de auto half op
straat te staan en niet meer voor
de garage. De Karmann snel er
uitgehaald en ondertussen kwa
men de platte petten die het over
namen. De dag kon beginnen.
Snel naar huis en daar wachtte “
geheel ontspannen” (ahum), de
bijrijdster die “uitermate opge
wekt” (ahum) met de spulletjes
voor die dag naar beneden kwam.
Aangekomen bij huis, bleek dat
richtingaanwijzers het hadden be
geven. Stress dus. Ik zoeken en
zoeken, bleek kortsluiting te zijn. Na
wat zoeken, een minuut of 15 al
met al, bleek de zekering er uitge
sprongen te zijn. Kortsluiting na de
laatste reparatie aan de ventilatie
kanaal handels. Alles weer in el
kaar en een nieuwe zekering en
eindelijk daar gingen we op pad.
 
 
 

 
Het was dichtbij en dus waren we
zo in Vleuten bij restaurant Zuiver.
Een restaurant op een plaats die je
niet verwacht, tussen kantoren en
bedrijven, maar des al niet te min,
een sfeervolle entourage. Na ont
vangst, eerst door Mieke en John,
in de heerlijke zon met een goed
kop koffie en een lekkernij erbij,
werden we welkom geheten. De
voorzitter nam het woord om ons
allemaal welkom te heten. Er ge
beurde echter iets dat ik niet had

zien aankomen. Voordat ik het wist
werd ik opgegeven om met ZieZe
Zo mee te lopen en dan ook nog
eens 10 KM. En ik maar denken,
zonder sponsor kom ik er niet, maar
helaas, opgegeven door de bijrijd
ster en klaar er mee. Vriend Hans
was er erg blij mee en liet dat dan
ook aan iedereen die er was blij
ken.

 

 
Na het ontvangst en enige toelich
ting van Mieke, gingen we dan
toch allemaal op pad. Een heldere
routebeschrijving die aangaf van
waar we naartoe moesten. Eerst
een stuk door de Domstad, dat was
erg leuk. We kwamen op plekjes in
de stad die je normaal niet snel
tegenkomt. Stukjes over de grach
ten die zich bij uitstek  leenden voor
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een fotomomentje. Midden in de
stad een keer net een straatje ge
mist, maar dat was zo verholpen.
Vandaaruit ging het richting het
achterland in Utrecht. Het groene
hart tussen Utrecht en Amersfoort.
Slot Zeist bood gelegenheid tot
een fotomoment. Wij lieten dit lig
gen, maar anderen hebben er wel
stilgestaan en een plaatje gescho
ten. Onderweg zagen we Vincent
en Bianca stoppen, want die had
den een goed plan bedacht. Koffie
met iets er bij in de zon. Helemaal
prima en gezellig op een terras in
de najaarszon. Achterelkaar kwa
men we een groot aantal van onze
Karmann vrienden langs. Ik blijf het
een mooi gezicht vinden met een
even zo herkenbaar eigen geluid.
Heerlijk om naar te luisteren.

Al sukkelend via allerlei soorten B
wegen van de Provincie Utrecht en
meanderend langs de Vecht, kwa
men we schitterende huizen en
buitenkasteeltjes tegen. Met name
kasteel Neyerode  springt in het
oog. Je vraagt je echt af waar dat
allemaal van betaald wordt, maar
het dateert al uit de oudheid en
dus zal het wel lang “in de familie”

zijn, zullen we dan maar denken.
De net iets meer dan 100 KM was
om voorat we het wisten en we
kwamen weer aan bij het restau
rant.

En ja hoor, daar gebeurde eindelijk
weer eens iets. Vriend Hans had
het weer voor elkaar. Een kapotte
koplamp en natuurlijk geen lamp
jes. Willem er dan maar bijhalen.
Die weet uiteindelijk alles te fixen.
Ik een handje bijgestoken om een
en ander vast te houden, een
lampje gebietst bij een ander en
na wat schroeven en rommelen,
de draden waren nou niet echt
mooi gesoldeerd namelijk, had
Willem alles weer aan de praat.
Top monteur en eerste hulp bij elke
panne van de Karmann.
Iedereen bleef even een borreltje,
een frisje voor de chauffeurs na
tuurlijk, doen en een select gesel
schap bleef eten. Er waren af en
toe wat andere verwachtingen
van het eten, maar over het alge
meen was het in mijn ogen wel
prima. Kopje koffie en de rekening
betalen en de dag was weer om
voordat we het wisten. Voldaan en
nog net met de ondergaande zon
weer naar huis. Een prima dag en
met dank aan Mieke en John voor
een rit zo in het centrum van ons
kleine landje. Onze zuiderburen
hebben zo ook eens kennis kunnen
maken van alle mooie dingen van
een stad met haar achterland dat
veel te bieden heeft.

Om het begin van het verhaal dan

toch af te maken. De vreemde
auto voor de garage bleek van de

buurvrouw op de hoek. Die had in
een vlaag van verstandsverbijste
ring haar auto zo maar neerge
kwakt. Zij had haar man die zater
dagavond hals over kop in het
ziekenhuis moeten achterlaten.
Dat is allemaal goed afgelopen
gelukkig en  de politie is ter wille
geweest. Er is niet geverbaliseerd
of gesleept. Eind goed, al goed
voor iedereen die die dag toch tot
een onvergetelijk moment voor
ons heeft gemaakt.

TE KOOP
Gezocht : 
=======
    Nieuwe eigenaar voor uitzonderlijk mooie Karmann Ghia.
 - Merk : VW - Type : Karmann Ghia Cabrio - Bouwjaar : 1970.
 - Auto is uitgerust met originele automatische versnellingsbak met stift shift. 
 - Gereden kilometers sinds restauratie +/- 8500 km.
 - Met nieuwe Cokker white wall banden geplaatst in juni 2014.
 - In 1997 professioneel body off gerestaureerd tot in de kleinste details.
 - Foto reportage met 53 foto’s en restauratie facturen ter inzage.
 - Deze auto heeft NOOIT in de regen gereden.
 - Historie van deze auto gekend vanaf restauratie.
 - Auto verkeert in absolute nieuwstaat.
 - Hogere prijsklasse wegens extreem hoog restauratie niveau en staat.
 - Wie een KG cabrio in perfecte staat zoekt krijgt nu de kans.
 - Geïnteresseerden gelieve telefonisch contact op te nemen via nr. 0032(0)36850045.
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Vervangen van contactpunten.
Als je de contactpunten wilt vervangen, haal dan de verdelerkap los en leg die wat opzij. (Haal de ontsteking
er NIET uit, anders moet je het tijdstip opnieuw afstellen)
Draai met sleutel 21 of je wielboutpijp de motor naar rechts, zodat de rotor op cilinder 1 komt te staan, de
rotor tegenover het streepje op het huis staat en het streepje op de polie bijna gelijk met de carternaad staat.

 
 

 
(Let op! Het kan zijn dat het streepje niet geheel klopt met wat ik opgeef. Dit komt omdat de as van de ont
steking niet goed in het motorblok is gemonteerd. Dit heeft geen invloed op de werking van de ontsteking
en de motor.
Voordat je de rotor eraf haalt, kijk dan even of je iets naar links of naar rechts kunt draaien. Je weet dan dat
de mechanische vervroeging niet vastgeroest zit. (Indien aanwezig, want sommige ontstekingen hebben
alleen maar een vacuum vervroeging.)

 
Haal de rotor eraf. Die kun je niet verkeerd monteren, want deze past precies op de inkeping van de as.
 

TECHNISCHE RUBRIEK
Cees Schultz
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Maak de schroef van de contactpunten los en haal de punten eruit.
 
 
Zorg dat de contactvlakken van de contactpunten vetvrij blijven, om branden te voorkomen.
 

 

   

 
Montage in de omgekeerde volgorde. Het afstellen van de contactpunten doe je met een voelmaatje. Je
meet tussen de punten. Zorg ervoor dat het contacthamertje op de nok van de ontstekingsas staat.
Meet dan, als je de punten los vast hebt zitten, de afstand tussen de contactvlakken. Is de afstand goed,
dan zet je de schroef goed vast.
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Doe een heel klein beetje vet aan een van de nokken, zodat het hamertje gesmeerd wordt. Heb je dit niet
bij de hand, neem dan de peilstok en doe die dan tegen het nokje. Dat is al voldoende.
Wil je toch het ontstekingstijdstip controleren, haal dan de draad los van klem 1 op de bobine. Dat is de
draad die naar de contactpunten loopt en zet een proeflampje tussen klem 15 en het stekkertje van de draad
naar de contactpunten die je hebt losgehaald. (Op deze manier kun je geen schok van de bobine krijgen.)
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Draai de poelie een paar centimeter naar links. Zet contact aan. Het lampje (GEEN led gebruiken!) moet nu
branden.

 

 
 
Draai de motor weer langzaam naar rechts en kijk wanneer het lampje uitgaat. Dat is het ontstekingsmoment.
Nu moet het teken op de poelie bijna gelijk of iets voor de carternaad staan. Zo ja, dan is het goed. Zo niet,
dan kun je de ontsteking iets verdraaien d.m.v. het moertje op de ontstekingsklem iets los te draaien. Dan
de ontsteking naar links omdraaien als hij vroeger moet staan en naar rechts als hij later moet staan.
Er zijn verschillende contactpunten. Hier zijn nog een paar voorbeelden. De montage blijft hetzelfde.

   

   

 
Ik wens je veel succes met het vervangen van de contactpunten.
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  Peter Rothengatter
 Wie ben ik?
Dag, Peter Rothengatter is de naam en ben (kunst)
fotograaf , fotoboekenverkoper en galeriehouder in
hartje Utrecht in dezelfde straat als de Dom! www.
hetfotoatelier.nl Eerst altijd eigenaar geweest voor
bijna 10 jaar van een VW Kever 1303 cabriolet.
Welk type en uit welk jaar?
Mijn Volkswagen Karmann Ghia is een originele ca
briolet type 14 en is geproduceerd door Karmann in
Osnabrück vlak na de zomer van 1969. Het is dus een
model 1970
Waarom een Karmann Ghia?
Het kopen van deze Karmann Ghia kwam eigenlijk bij
toeval. Ik zag een advertentie staan op Marktplaats,
juist op het moment dat ik een beslissing moest
nemen over een “rigoureuze laswerkzaamheid”  aan
mijn Kever cabrio omdat hij anders de volgende apk
niet meer ongeschonden door zou komen! En ik vond
de hoge kosten daarvan niet meer waard en boven
dien was het wel weer tijd voor iets anders. Ik heb toen
eerst mijn Kever verkocht op mrktplts voor bijna exact
hetzelfde bedrag als ik er 10 jaar eerder voor betaald
had. Ik wilde natuurlijk wel weer een VW cabriolet en
vond dat het nu wel iets luxer mocht en het liefst een
met weinig roest enzo. Zodoende ging ik eens naar
Karmann Ghia’s kijken.

 

 
Sinds wanneer in bezit?
Ik heb de Karmann nu precies 3 jaar, gekocht van
iemand die hem 4 jaar daarvoor roestvrij maar wel
gebakken door de zon uit de VS had laten komen. Hij
is er 2 jaar druk mee geweest, toen kreeg de beste
man het aan zijn rug, geloof ik, 2x aan hernia geope
reerd en kon niet meer verder met de auto, hij kon er
zelfs niet meer in zitten door zijn rugproblemen. 2 jaar
heeft hij hem toen thuis onder een autopyama be
waard terwijl hij al voor 95% af was. Uiteindelijk heeft
hij toen besloten om er een liefhebber voor te vinden,
ik kreeg hem zelfs voor een lagere prijs dan dat een
aantal handelaren hem geboden hadden….. wel
een beetje triest verhaal maar chapeau voor hem!
Is er veel aan veranderd?
De vorige eigenaar had dus de auto al voor 95% klaar!
Lak, interieur, wielen, cabriokap, alles vernieuwd en
ook het chroomwerk opnieuw laten verchromen. Ik

heb toen en nu nog steeds kleine dingetjes aan de
auto gedaan zoals vloerbedekking, hier en daar een
rubber , aluminium drempels gemonteerd etc. Hij is
nu voor 98% klaar J
Wie doet het onderhoud?
De motor was niet al te best meer en die heb ik laten
reviseren door Wiljan Metselaars van WMAutoservice
uit Balgoy en dat was een gouden keuze! Voor 1/3
van de prijs als andere bedrijven. Er zit nu net zo’n
beetje 1800km op deze snorrende type USA 1500
motor.
Hoeveel km per jaar rijd je?
In de 2,5  jaar dus 1800 km is gemiddeld 1800 gedeeld
door 2,5 =  720km/jaar
Mag er wel eens iemand anders in je Karmann
rijden?
Hahaaha , nou dat heb ik wel ’s gevraagd aan m’n
vriendin Petra of aan haar zwager Aart die wel ’s
meegaat naar de clubbijeenkomsten, maar ze dur
ven beiden niet, véél te bang dat er wat met de auto
gebeurt, vooral nu hij getaxeerd is op 25.000 euro.
Wat is de mooiste rit tot nu toe.
Ja dat is lastig! De zomerrit vorig jaar door de polders
was fantástisch maar de jubileumrit dit jaar vonden
we toch wat leuker/mooier.
Wat is het beste muzieknummer om in een Karmann
te beluisteren?
Als mijn muziek installatie het doet binnenkort zal dat
voor mij sublimeFM zijn en via het iPod kabeltje zal
Stevie Wonder me begeleiden met zijn onovertroffen
“Songs In The Key Of Life”
Is het “ een poor man’s Porsche” ?
Nee, een Volkswagen Karmann Ghia is voor de lief
hebbers van goed gelukt design van Ghia uit Turijn,
de Porsche voor de mensen die iets meer snelheid
willen.
Nog een leuke anekdote?
In de film Kill Bill 2 van filmregisseur Quentin Tarantino
rijdt hoofdrolspeelster Uma Thurman in een Karmann
Ghia. Wát een vrouw en wát een auto, kijken!
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Interview
Op een mooie Pinksterdag……………
met een mooie struik op weg naar
tante Riet in Gouda. Bij binnen
komst in Gouda rijd je dan langs
VW-dealer Van Beynum en…….”
Zie ik het nu goed? Daar staan al
lemaal Karmanns in de show
room!!!!” Dat de brillen voor veraf
en dichtbij toch wel nodig zijn,
bleek toen ik bij de showroom
stond. Bij nader
“ inzien”  bleken de ramen van de
showroom beplakt met schitteren
de foto’s van VW-klassiekers, waar
onder een paar Karmann Ghia’s.
Een jubileum-actie van de Van
Beynum Groep. Gauw een paar
foto’s maken en daarna weer op
weg naar tante Riet.

 

 
De foto’s heb ik enige tijd later aan
George laten zien en werd het idee
geopperd om een keer een VW-
dealer te interviewen en misschien
was dat wel mogelijk in Gouda. De
foto’s waren in ieder geval een
mooie aanleiding. Het contact met
de afdeling Marketing en Commu
nicatie was gauw gelegd en er
werd een afspraak gemaakt voor
een gesprek met Onno van Beij
num (Ja, met twee puntjes!!!!!),
directeur van de Van Beynum
Groep.
 
 
 

Op een mooie vrijdagochtend
……..met de Karmann naar
Gouda. De ontvangst was hartelijk,
de koffie stond klaar en het gesprek
verliep heel geanimeerd, ook
omdat George zijn kennis van het
VW-dealerschap graag wil delen.
Onno van Beijnum is inmiddels de
vierde generatie Van Beijnums
binnen het bedrijf. Overgrootvader
was in 1920 in Utrecht begonnen
met een bedrijfje voor het wassen
en stallen van auto’s. Daarna werd
het bedrijf verplaatst naar Woer
den waar Van Beijnum importeur
van Opel en Solex werd. Na de
verhuizing naar Gouda werd Van
Beijnum in mei 1947 VW-dealer.
Kevers werden bij Pon gekocht en
direct afgerekend. De tijden zijn
veranderd: de Van Beynum Groep
telt nu 6 vestigingen en is druk
doende met allerlei noodzakelijke
vernieuwingen. De marges zijn
klein tegenwoordig en, in de visie
van Onno, is schaalvergroting een
van de oplossingen.
De vestiging is nog wel in het bezit
van een gerestaureerde Kever en
een T1-bus, waar nieuwe klanten
nog af en toe mee worden rond
gereden. Ook werken er nog drie
monteurs die bekend zijn met
luchtgekoelde motoren. De origi
nele werkplaatshandleidingen zijn
gelukkig zorgvuldig bewaard en
het is, dankzij een fanatieke maga
zijn-chef, ook nog mogelijk aan
originele onderdelen te komen.
Kennis en liefde voor klassieke
Volkswagens zijn er dus wel, maar
een VW-dealer is tegenwoordig
veel meer een ondernemer gewor
den, die eigenlijk verstand moet
hebben van alles. Dat Onno beslist
niet van plan was in “ de zaak”  te
gaan werken is nu niet meer merk
baar. Bij deze VW-dealer koop je
graag een auto!
 

 
De Van Beynum Groep stelt oldti
mer-verenigingen, die passen bin
nen hun groep, ook in de gelegen
heid  gebruik te maken van hun
garages voor technische dagen of
als verzamellocatie voor oldtimer
ritten. We zijn van harte welkom!
Misschien de technische dag in
2016?? Geen probleem!
Na afloop van het gesprek lopen
we door de mooie showroom vol
met nieuwe Volkswagens en stap
pen daarna weer in een andere
tijd, in onze Karmann. Waar een
familiebezoekje al niet toe kan lei
den.

 
O , ja, die puntjes? Toen de fami
lienaam op een van de vestigin
gen met neonletters werd aange
bracht, werd om kosten te sparen
een y geplaatst en deze naam
werd later ook bij de Kamer van
Koophandel ingeschreven. Dat is
het familieverhaal en Onno van
Beijnum van de Van Beynum
Groep staat er daarom op dat hij
met twee puntjes aangeschreven
wordt!
 

Van Beijnum of van Beynum?????
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ALGEMENE LEDEN VERGADERING 2015
 

Austin Healey Museum
KGCN heeft een bijzondere locatie afgehuurd voor de Algemene Leden Vergadering
op 1 maart 2015 nl. het Austin Healey Museum.
Dit is gelegen op Landgoed “Groot Kantwijk”, Bergseweg 28q, 3633 AK Vreeland.
 
Progamma:
10.00 u. – 11.00 u.     Ontvangst koffie/thee met appelpunt
11.00 u. – 13.00 u.     Vergadering
13.00 u. – +- 14.30u.  Lunch
14.30 u. – 16.00 u.     Bezoek Austin Heayley museum
 

AGENDA
 1. Opening.
 2. Goedkeuring Notulen ALV 2014
 3. Ingekomen stukken en mededelingen.
 4. Financiën
    a. Resultaten 2014
    b. Benoeming nieuwe kascommissieleden.
    c. Contributie 2015.
 5. Beleidsplan 2015 - 2020
 6. Bestuursmutaties.
 7. Begroting 2015.
 8. Ledenadministratie.
 9. Evenementen 
    a. Terugblik 2014
    b. Evenementen 2015
10. Ghia Varia en website.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.
 
Ad 6.
Voorzitter                         : Patrick Baptist afgetreden, niet herkiesbaar.
                                          Jan van Ruijven stelt zich kandidaat.
Penningmeester              : Nico de Winter, aftredend, herkiesbaar.
Algemeen bestuurslid    : George Steur, aftredend, herkiesbaar.
Algemeen bestuurslid    : Sonja de Winter, aftredend, herkiesbaar.
 
Als u zich kandidaat wilt stellen voor een van de bovenstaande bestuursfuncties, kunt u zich aanmelden
bij de secretaris, Nico Zwakman. (secretaris@karmannghiaclub.nl)
 
 
Uiteraard hecht het bestuur veel waarde aan uw mening en rekent daarom op uw komst.
In verband met de catering verzoeken wij u om u via de mail, de website of schriftelijk aan te melden
vóór 15 februari 2015 aan: Evenementencoördinator Sonja de Winter, Hackfortstraat 32, 3223GC Helle
voetsluis. E-mail: evenementen@karmannghiaclub.nl
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Met de Karmann naar de Noorse fjorden.
 
Op vrijdag 8 augustus jl. was het
dan eindelijk zover en konden we
op weg in een heel andere richting
dan tot dusver gebruikelijk, nl.
noordwaarts. Er is dan maar één
ding echt belangrijk, nl. de volgen
de dag op tijd bij de ferry (Stena
Line) in Kiel te zijn. Na een over
nachting bij familie in Enschede
gaan we definitief op weg met zo’n
375 km voor de boeg (bumper).
Ruimschoots op tijd komen we aan
bij de terminal en ontmoeten daar
de overige deelnemers (met 8 ke
ver-cabrio’s en een Triumph-cabrio
van de reisbegeleider) aan deze
via Oldtimerstours georganiseerde
VWCCN-reis. Na inscheping, een
hapje en een drankje is het bijtijds
in de kooi voor de 14 uren durende
vaartocht naar het Zweedse Gö
tenborg.
De volgende morgen is het echt
vakantie, stralend weer, goede
vooruitzichten, en gaan we op weg
langs de Zweedse westkust richting
Oslo. Na een ommetje via de
mooie schiereilanden Tjörn en
Orust , de grenspassage bij Svines
und en de Iddefjord komen we
later in de middag aan bij ons hotel
in Oslo waar we twee nachten zul
len verblijven.
De vrije dag in Oslo begint met
regen, veel regen, maar dat geeft
niets omdat we niet behoeven te
rijden; de bus stopt voor de deur
van het hotel en brengt ons linea
recta naar de busterminal in het
centrum van de stad. We kopen
een soort OV-chipkaart en begin
nen aan de tour langs de beziens
waardigheden die we in elk geval
met eigen ogen willen aanschou
wen, zoals het Gustav Vigeland
beeldenpark, het stadhuis met de
vele fresco’s, het nieuwe opera-ge
bouw(encomplex), de haven. In
middels is het weer flink opge
klaard en beginnen we uit te kijken

naar een leuk terras; het lukt alle
maal wonderwel.

 
 
De volgende dag hebben we een
lang traject naar het fjordenge
bied, bijna 375 km via binnenwe
gen. Het is mooi weer en we begin
nen de tocht door het Hallingdal,
een bosrijk gebied waar, zo zegt
men, nog beren in het wild voorko
men. We hebben er geen een ge
zien, maar wel leuke dorpjes met
vrijwel uitsluitend houten huizen in
vele kleurtjes. Hierna gaat het echt
de bergen in en via een bergpas
in de Hardangervidda komen we
aan in Aurland, gelegen aan de
Naeroyfjord. Even later bereiken
we Stalheimskleivi, een bergweg
die is gebouwd tussen 1841 en
1849, 1,5 km lang met 13 bochten
en een hellingspercentage van
20%, aan het eind waarvan ons
hotel staat met een overweldigend
uitzicht voor wederom 2 nachten.
De volgende dag is om van de
natuur te genieten. We rijden eerst
naar Gudvangen om met de auto
in te schepen voor een vaartocht
door de Naeroyfjord en een zijarm
daarvan naar Flåm, een prachtige
tocht met schitterende uitzichten,
watervallen, dorpjes en over water
van soms zelfs meer dan 900 m
diep. In Flåm rijden we van boord
en stappen we ’smiddags in voor
een tocht met een trein van de le
gendarische Flåmbanen die ons
met een klim van meer dan 800 m
het hooggebergte inrijdt; onder
weg wordt nog gestopt bij de Myr
dal waterval (vrije val van 91 m)
voor het maken van foto’s e.d..
Terug in Flåm gaan we eerst naar
een Noors bier(proef)lokaal (heel
apart en lekker) alvorens naar het
hotel in Stalheim te gaan.
De dag erna gaan we naar Ho
vden over een traject in zuidelijke
richting langs het Hardangerfjord,
het Eidflord en het Sörfjord, afge
wisseld met bergmeren, tunnels,
passen, watervallen om uiteinde
lijk aan te komen bij het hotel dat
in een skigebied ligt.
Na de overnachting vertrekken we
naar Kristiansand in het zuiden

waar we te gast zijn in het resort
waar onze legendarische schaat
ser Kees Verkerk  met zijn echtge
note de scepter zwaait. Het wordt
een ouderwets gezellig besluit van
ons verblijf in Noorwegen wanneer
Kees bij de door hem georgani
seerde barbecue op zijn orgel al
lerlei Hollandse deuntjes, meezin
gers enz. gaat spelen. Dan nemen
we nog een (of meer) afzakkertje
(s) en bedanken we onze reisbe
geleider voor de goede zorgen e.
d. en gaan plat.

De volgende morgen is het vroeg

dag en dit keer maken we dat be
wust mee; we moeten  zeer bijtijds
aan boord zijn van de snelle ferry
van Color-Line voor de overvaart
naar Denemarken. Het is maar
even rijden en weldra zijn we met
z’n allen aan boord.
Halverwege de overvaart begint
het te betrekken en kort na ont
scheping in Hirtshals begint het
dan ook te regenen. Niet echt leuk
maar ook niet zo erg want onder
weg blijkt dat er (kan ook eigenlijk
niet anders na Noorwegen) nau
welijks iets te (be)zien valt. Kortom,
we bereiken gewoon onze (offici
eel) laatste overnachtingsplaats
Kolding.
’sAvonds nemen we afscheid van
onze medereizigers want vanaf nu
gaat iedereen z’n eigen weg naar
huis.
Omdat wij nog een tussenstop
hadden gepland in hotel Gut Alto
na in Wildeshausen, iets ten zuiden
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van Bremen, gingen we de volgen
de ochtend op weg via binnenwe
gen door aanvankelijk Denemar
ken, later Duitsland, een leuke en
ook mooie route en met droog
weer. Na deze heerlijke tussenstop
zijn we de dag erna rechtdoor naar
Zoetermeer gereden. Het is fijn om
ook weer thuis te komen/zijn.
 
Terugkijkend zeggen we: prachtig
Scandinavië, vooral Noorwegen
(voor zover we het hebben gezien)
met een overweldigend natuur
schoon, maar een beetje Bourgon

disch of wat erop lijkt is er nauwe
lijks; geef ons toch maar zuidelijk!!!
 
Wat betreft de Ghia (die moet ook
even kwijt hoe het allemaal is ge
gaan).
De eerste dag werden we opmerk
zaam gemaakt dat een remlicht
het niet deed; na enig zoeken
bleek het lampje kapot, zat er
slechts 5 dagen nieuw in!?
De tweede dag ging op de auto
bahn de Italiaanse luchthoorn in
eens loeien en was niet tot beda
ren te krijgen; bij de eerste de beste
afrit de “stekker eruit getrokken” en
toen was het over; heb altijd nog
de gewone “uchekuch” over.
De voorlaatste dag ging het rode
lampje van de dynamo ineens
blijvend branden. Na visuele con
trole op eventuele problemen
(niets te zien) gewoon doorgere
den naar hotel (ca. 150 km). De

volgende morgen gestart en zon
der stoppen doorgereden voor
zover mogelijk; bij Bunnik getankt
en er moest even worden geduwd.
Thuisgekomen (en na tel. info) de
borstels en rotor schoongemaakt
en sindsdien “no problems”. Kan
alleen maar zeggen: “Had ik eer
der moeten weten, beter voor de
gemoedsrust”.
Nu, na enig schoonmaken, poet
sen e.d. schijnt de Ghia te zeggen
“ Zie je wel, je moet me koesteren,
dan loop ik m’n benen uit m’n
…….”. Ik doe ‘m nooit weg.!!!!!!!!
   
Tot de volgende vakantie/reis (of
eerder)
 
 
Mick en Elize

Evenementenkalender 2015.
3-4 januari Aircooled Winter Fest Rosmalen
De KGCN is hierbij ook aanwezig.
Neem uw lidmaatschapskaart mee: € 5,00 korting!!!!
1  maart  Algemene Leden Vergadering te Vreeland
11 april Technische dag bij CCB Etten-Leur
10 mei Voorjaarsrit (omg. Assen)
23 mei Navigatiecursus (Oene)
19 t/m 21 juni IKW
19 t/m 21 juni Jubileum Deense Karmann Ghia Club (Grenaa)
5 juli Zomerrit (N-H)
5 september Najaarsrit (Brabant)
10 oktober Eindeseizoenbijeenkomst (lokatie n.n.b.)
 

Ledenmutaties
Nieuwe Leden
2141271 Bresser, H.A., Nijverdalseweg 97, 7461 TC Rijssen, 14 coupé 1969
2141272 Bijwaard, H., Kalverstraat 14, 3512 TR Utrecht, 14 coupé 1974
2141273 Meulen, M. Van der, Stouweweg 3-352, 7731 RW Ommen, 14 coupé 1962 
Opgezegd
      95103 Weijerman, P.C., Poggenbeekstraat 31, 6813 KD Arnhem, 14 coupé 1970
2010684 Keijser, D.J., Postbus 474, 2501 CL, Den Haag, 14 cabrio 1970
2101154 Verveer, J., Havenstraat 93, 2984 AC Ridderkerk, 14 coupé 1972
2141263 Graaf, H. de, Achterbente 1, 7751 SK Dalen, 14 cabrio 1970
2040904 Mullink, M.,Westravenstraat 26, 3522 TC Utrecht, 14 coupé
2111205 Boxtel, J.H.M. van, Oranje Nassaulaan 1, 5491 HC St. Oedenrode, 14 cabrio 1971 
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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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.
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. 

De praatzuil: Bijzonder geschikt 
voor bruiloften en partijen.
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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




