
Indien onbestelbaar retour: Ledenadministratie, hoevehei 10, 5508TJ Veldhoven

Ka
rm

a
nn

 G
hia Club Nederla

nd

 .
                                                      NOTULEN ALV 1-3-2015
                                                     UITNODIGING ZOMERRIT
                                                     60 JAAR KARMANN GHIA
                                         VERSLAG TECHNISCHE DAG BIJ CCB
                                                       TECHNISCHE RUBRIEK
                                                  FOTO’S UIT DE OUDE DOOS
 

UITGAVE VAN DE KARMANN GHIA CLUB NEDERLAND l 21e JAARGANG NUMMER 105 -  MEI 2015





KARMANN GHIA CLUB NEDERLANDKARMANN GHIA CLUB NEDERLAND

Ka
rm

a
nn

 G
hia Club Nederla

nd

SAMEN DE KOERS BEPALEN.
 
Begin vorig jaar ben ik vanuit het bestuur benaderd met het verzoek om mij beschikbaar te stellen voor de
functie van voorzitter. Na enkele gesprekken en enige bedenktijd heb ik besloten positief te reageren. Ik loop
al heel wat jaren mee in de wereld van auto-, motor-, en oldtimer clubs, en het is een passie die ik maar niet
kan loslaten. Een passie die al begon op 6-jarige leeftijd en die in de loop van de tijd misschien ook wel een
beetje uit de hand is gelopen. Binnen die clubwereld heb ik zo’n beetje alle denkbare functies vervuld, be
halve die van penningmeester.
 
Toen ik in 2004 in het bezit kwam van een Karmann Ghia, die ik al vanaf 1969 kende, want hij was van mijn
tante, lag het dus voor de hand dat ik lid van de KGCN zou worden. Ik ervaar deze club als een heel plezie
rige club met een leuk programma, een mooi clubblad, een goede website met clubforum en een goede
sfeer. Er is een kleine groep van ongeveer 50 leden, die je de trouwe aanhang kunt noemen. Die zie ik bij
technische dagen, clubritten en vergaderingen. Maar dan blijven er nog 300 over, van wie we niet precies
weten wat die willen. Het is een uitdaging om daar onderzoek naar te doen.
 
Wie met zijn tijd mee wil gaan, moet altijd proberen om die tijd vooruit te zijn. Aangezien de maatschappij
snel verandert en wij als oldtimer typenclub daarop willen inspelen, is het zaak om te weten aan welke
wensen van de leden we in de toekomst moeten voldoen. Dat mag je als Karmann Ghia liefhebber van ons
verwachten en daartoe zijn wij verplicht als we onze organisatie up-to-date willen houden.
 
Ik ben dus blij dat de Algemene Ledenvergadering op 1 maart het door het bestuur gepresenteerde ‘Beleids
plan 2015-2020’ heeft goedgekeurd. Het geeft de club houvast en richting op welke wijze wij onze koers gaan
bepalen. Er is al een werkgroep ‘Leden werven en leden binden’ ingesteld en we gaan in de loop van dit
jaar een enquête houden. Input van de leden is nu van groot belang. En uiteindelijk gaan we die input
structureren en op 10 oktober weer aan de leden voorleggen.
 
Ik ben benieuwd wat dat gaat opleveren. We zullen onze ogen en oren open houden en kijken of we op de
goede weg zijn. ‘Samen moeten we de koers gaan bepalen’. Ik wil me daarvoor inzetten en ik ga er vanuit
dat ook jullie, de leden, zich daarvoor in willen zetten.
 
2015 Gaat een mooi jaar worden. Het programma ziet er veelbelovend uit en ik hoop velen tijdens de eve
nementen te kunnen ontmoeten. Geniet van je Karmann, of je nu midden in een restauratie zit, of dat je
alleen maar de sleutel van het contact hoeft om te draaien om te rijden. En zelfs een zoektocht naar een
mooie Karmann kan een leuke bezigheid zijn.
Allemaal veel succes en plezier gewenst.
Jan van Ruijven
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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 
Jan van Ruijven
van Boetzelaerstraat 46a
4147 EK Asperen
0345-633088
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
Website:
Gerard Dolfing/Hans de Vries
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
juli 2015.
De deadline voor kopij is:
31 mei 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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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

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
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Notulen Algemene Ledenvergadering KGCN 2015
 
Datum:  1 maart 2015    Tijdstip: 11.00 uur
Locatie: Healey Museum, Vreeland
Aanwezigen bestuur:
Hans de Vries (ad interim voorzitter)
Nico de Winter (penningmeester)
Sonja de Winter (evenementencoördinator)
George Steur (redactie)
Peter de Jong (redacteur)
Nico Zwakman (secretaris)
1. Opening
Om 11.00 uur opent Hans de Vries de vergadering en heet allen van harte welkom. Er zijn in totaal 59 perso
nen aanwezig, waarvan 37 stemgerechtigden. Deze hebben allen de presentielijst getekend.
2. Goedkeuring Notulen ALV 2014
Er zijn geen opmerkingen of vragen over de notulen van 2014, zodat deze worden goedgekeurd en vastge
steld.
3. Ingekomen stukken en bestuursmededelingen
Er is een ingekomen stuk van de FEHAC, dat later in de vergadering door George zal worden behandeld.
4. Financiën
a. Resultaten 2014
Bij binnenkomst hebben de aanwezigen een overzicht van het afgelopen jaar ontvangen. Nico de Winter
neemt met de aanwezigen de resultaten van 2014 door.
b. Verslag kascommissie              
Bij afwezigheid van Bert Jan van Bolhuis heeft Wouter Bakker als last minute de boeken gecontroleerd samen
met Raymond des Bouvrie. Zij adviseren de ledenvergadering decharge te verlenen aan het bestuur en de
penningmeester. Het advies  van de kascommissieleden wordt aan de leden in de zaal voorgelegd en zij
nemen het advies over; het bestuur wordt decharge verleend.
De volgende leden verklaren zich bereid om kascommissie-lid te worden:
Wouter Bakker en Rinus Coert
1e reserve is Bert Jan van Bolhuis    2e reserve is n.n.b.
5. Beleidsplan 2015-2020
Tijdens de ALV van 2014 kwamen de volgende punten naar voren, waarover de leden hun zorgen hadden:
Het teruglopend ledenaantal van de afgelopen jaren
Wat is de doelstelling en de visie van de KGCN?
Hoe betrekken we meer leden bij activiteiten van de KGCN?
Mede naar aanleiding hiervan heeft het bestuur een beleidsplan opgesteld voor 2015-2020. Dit beleidsplan
is op te vragen via het secretariaat. Hieronder volgt een korte samenvatting:
Visie KGCN:
Het voortbestaan van alle modellen van de Volkswagen Karmann Ghia te waarborgen. In de toekomst is het
dus mogelijk om samen met de KGCN een auto te bezitten die ondanks de hoge leeftijd voldoet aan de door
de RDW opgelegde eisen en met veel plezier bereden kan worden al dan niet voor plezier of dagelijks gebruik.
Doelstelling KGCN:
Het binnen clubverband in standhouden van de Volkswagen Karmann Ghia typen 14 en 34 in de ruimste zin.
Afgeleide doelstelling: de KGCN stelt zich ten doel het leggen en verstevigen van vriendschapsbanden tussen
bezitters van Volkswagen Karmann Ghia auto’s.
Doel van het beleidsplan de komende 5 jaar:
Inspanning leveren om (potentiële) bezitters van een Karmann Ghia bij ons aan te sluiten.
We willen een aantrekkelijk club zijn:
Optimaal delen van kennis en kunde rondom de modellen
Activiteiten die aansluiten bij behoeften van de doelgroepen
Adviserende rol voor leden
Vraagbaak voor leden
Om het beleidsplan op te stellen is er een inventarisatie geweest om het verbeterproces in gang te zetten
door :
Leden naar suggesties te vragen via de website
De onderwerpen uit de leden enquête van 2006 mee te nemen
Onderwerpen uit het concept beleidsdocument 2011-2013 mee te nemen
Suggesties van de bestuursleden mee te nemen.
Hiertoe is een thematisch overleg geweest binnen het bestuur op 25 oktober 2014 waarin het volgende is
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gedaan:
De ingebrachte onderwerpen zijn gekwalificeerd naar belang.
De ingebrachte onderwerpen zijn gekwalificeerd naar realiseerbaarheid.
De ingebrachte belangrijke onderwerpen die eenvoudig realiseerbaar, kunnen worden uitgevoerd.
De ingebrachte belangrijke onderwerpen die lastig realiseerbaar zijn, zijn geprioriteerd.
Uit het thematisch overleg konden de volgende doelgroepen worden gedestilleerd:
Blije rijders
Sleutelaars
Restaurateurs
Lezers (clubblad)
Zoekers (potentiële kopers)
We willen een club zijn van, voor en door alle leden.
Voor de realisatie van 6 van de 24 belangrijke onderwerpen voor 2015 wordt een bedrag geraamd van
€ 2.000,-. Voor de realisatie van 18 belangrijke eenvoudig te realiseren onderwerpen wordt een bedrag ge
raamd van € 0,-.
Voor 2015 zijn 6 onderwerpen gekozen die gerealiseerd dienen te worden:
Wervingscampagne nieuwe leden (ook in België)
Nieuwe leden binden, andere leden behouden (vergroten betrokkenheid)
Technische dagen uitbreiden met sleutelen
Ghia Varia: afstemming artikelen doelgroepen
Actueel houden van de website
Stand op beurzen aantrekkelijker maken om meer leden te werven
Er worden op professionele wijze 12 belevingsinterviews gehouden. De uikomsten van deze interviews worden
bij ca 100 leden getoetst.
Doel: verbetervoorstellen bij bestuur en ALV neerleggen.
De ALV is vervolgens voorgelegd akkoord te gaan met:
De 6 onderwerpen.
Het houden van belevingsinterviews.
De geraamde kosten van € 2.000,- om de 6 gekozen onderwerpen te realiseren.
Middels een meerderheid van stemmen gaat de ALV akkoord met de genoemde 3 punten.
Hans doet nog een oproep aan alle leden om mee te helpen, denken en werken aan de realisatie van de
gekozen onderwerpen.
Vragen uit de zaal:
Werving nieuwe leden in België, is dit niet in strijd met de statuten?
Wordt uitgezocht.
Zijn belevingsinterviews wel wat leden willen?
Deelname is vrijwillig en niet verplicht.
Hoe wordt bepaald welke mensen worden geïnterviewd?
Het bestuur zal hiervoor leden selecteren, uit de verschillende gedefinieerde doelgroepen.
Opmerking uit de zaal:
Heel goed dat de leden zo betrokken worden bij het beleidsplan, zo zijn we inderdaad een club voor en door
leden.
6a. Begroting 2015
Nico de Winter licht de begroting van 2015 toe.
Om de onderwerpen uit het beleidsplan te realiseren en niet teveel te hoeven interen op het eigen vermogen
zullen bezuinigingen doorgevoerd dienen te worden. De ALV wordt gevraagd akkoord te gaan met:
Schrappen extra contributie leden België                                                        €      80,-
Schrappen inschrijvingskosten AWF&IKW                                                      €      50,-
Evenementen bijdrage club van € 15,-  per aanwezige naar € 10,-                    €    750,-
ALV versoberen miv 2016                                                                              €    300,-
Budgetoverschrijding 2015                                                                             € -1.453,-
 
Minimaal vermogen (=afspraak)                                                                      € 20.000,-
Huidig vermogen                                                                                            € 21.559,-
Budgetoverschrijding uit vermogen                                                                  € - 1.453,-                             
Over vermogen 2015-03-26                                                                             € 20.106,-
Bij meerderheid van stemmen gaat de ALV akkoord.
6b. Fehac en Financiele consequenties
De Fehac behartigt de belangen van eigenaren van historische automobielen. Zij zijn de gesprekspartner
van de overheid. We willen als club lid blijven. Om hun werk goed te kunnen uitvoeren is een contributie
verhoging van € 0,65 per lid nodig. Deze verhoging kan op twee manieren worden gedekt:
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verhoging van € 0,65 per lid nodig. Deze verhoging kan op twee manieren worden gedekt:
Verhoging van de contributie van de leden van de KGCN 2016
Dekking uit begroting/vermogen
Bovenstaande wordt in stemming gebracht. Bij meerderheid wordt er voor gekozen om voor 2015 en 2016
de dekking van de verhoging uit het eigen vermogen te halen. In 2016 zullen de verhogingen die nog gaan
komen van de Fehac aan de ALV worden voorgelegd.
7. Ledenadministratie
Tom Kouters geeft een presentatie over de ledenadministratie.
Op 1 januari is het aantal leden gedaald naar 349.
De ledenstand op 22 februari is 352 (inclusief 5 royementen en 11 nieuwe leden)
Er hebben 26 leden opgezegd in 2014 (4 daarvan hadden zich aangemeld op het KWF van het jaar ervoor).
Constateringen:
clubsituatie de laatste 2 jaar stabiel te noemen.
Het opzeggedrag oudere leden (meer dan 10 en 15 jaar lid) zet door.
Procentuele daling ledenbestand is afnemend.
‘stabiele’ ledenstand komt overeen met de LVWCN die ongeveer 1.000 leden telt.
8. Evenementen
Sonja de Winter geeft een korte terugblik op de evenementen van het afgelopen jaar. Alle evenementen zijn
goed bezocht, vooral het jubileum was een groot succes. Sonja bedankt alle mensen die op enigerlei wijze
hebben geholpen bij de evenementen.
Sonja blikt nog kort vooruit op de evenementen die gaan komen.
Sonja doet nog een oproep voor vrijwilligers die de stand van de KGCN willen bemannen op het IKW. Zij
kunnen zich melden bij Sonja.
9. Ghia Varia/Clubshop
Peter de Jong doet een verslag van de Ghia Varia. Er zijn een aantal vast rubrieken:
Technische rubriek
De Karmann van…
Foto’s uit  ‘de oude doos’
Column van Gerard Dolfing
In de Ghia Varia willen we rekening houden met de in het beleidsplan geformuleerde doelgroepen:
Graag andersoortige verslagen
Oproep voor adverteerders/sponsorpagina
Verder doet Peter een oproep aan leden om zich aan te melden voor de redactiecommissie. Gegadigden
kunnen zich melden bij Peter of George.
De redactie commissie zal in ieder geval bestaand uit:
George Steur en Peter de Jong
Webbeheerders: Gerard Dolfing en Hans de Vries
Bestuursmutaties
Uit onderzoek blijkt dat van een aantal bestuursleden reeds hun termijn is verstreken.
Nico de Winter is aftredend en herkiesbaar. Hij wordt met algemene stemmen aangesteld.
Sonja de Winter is aftredend en herkiesbaar. Zij wordt met algemene stemmen aangesteld.
George Steur is aftredend en herkiesbaar. Hij wordt met algemene stemmen aangesteld.
Hans de Vries is interim voorzitter en wilde dit doen tot de ALV van 2015. Jan van Ruijven heeft zich kandidaat
gesteld voor de functie van voorzitter. Jan stelt zich voor en geeft aan dat hij sinds september al meedraait
in het bestuur. Hij is dan ook intensief betrokken geweest bij de totstandkoming van het beleidsplan. Zijn
kandidaatschap wordt in stemming gebracht en Jan wordt met algemene stemmen aangesteld als voorzit
ter. Jan geeft aan dat tijdens de afsluitende borrel zal worden gepresenteerd hoever een en ander is gevor
derd betreffende het beleidsplan.
De gekozen bestuursleden worden aangesteld voor 3 jaar.
Jan bedankt Hans heel hartelijk voor zijn inzet het afgelopen jaar. Hij krijgt namens de club een presentje.
Tevens geven de overige bestuursleden hem een persoonlijk cadeau.
Dirk van der Zwan neemt het woord, bedankt Hans eveneens voor zijn inzet en feliciteert Jan met zijn aanstel
ling. Hij krijgt namens Hans en hem een speciale voorzittershamer overhandigd.
10. Rondvraag
Vraag uit de zaal: Is het niet verstandig om, door het dalend leden aantal, samen te werken me andere clubs
of zelfs op te gaan in een club?
Antwoord: We hebben voldoende leden om zelfstandig te blijven. Als we samen zouden gaan zouden we
identiteit van de Karmann Ghia verliezen.
11. Sluiting
Hans dankt het bestuur voor zijn inzet. De vergadering wordt door Jan gesloten om 13.45 uur.
Aansluitend vindt een uitgebreide en goed verzorgde lunch plaats. Daarna wordt door de beheerder Hans
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v.d. Kerkhof een uitvoerige presentatie gehouden over het ontstaan van het Healey museum, welke daarna
te bezichtigen is. Tijdens de bezichtiging was eveneens de mogelijkheid om de DVD van Hans de Vries te
bekijken waarop de evenementen van het afgelopen jaar waren te zien.
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FOTO'S UIT DE OUDE DOOS
Uit de verzameling van Herman Bossink

Duisburg, Stadtautobahn am Hauptbanhof

Wenen, Hofburg, gerechtsgebouw

St. Gilgen, der beliebte Ferien- und Badeort am
Wolfgangsee(Salzkammergut)

"Een echte schuurvondst"

Julier-Passhöhe(2284 m) Zwitserland

Katwijk aan Zee, Zuid Boulevard
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VERSLAG TECHNISCHE DAG BIJ C.C.B.
zaterdag 18 april 2015

We mogen weer!
 
 
De eerste foto’s waren op Facebook al zichtbaar: de
Karmanns uit de garage, blije gezichten, op weg naar
hopelijk veel mooie kilometers. Een nieuwe lente,
maar gelukkig nog steeds hetzelfde luchtgekoelde
geluid!
De opening van het KGCN-seizoen is traditioneel de
Technische Dag. Deze vond dit jaar plaats in Etten-
Leur, bij Classic Centre Brabant, van Ron en Nicole
Schrauwers.  We hebben er een klein beetje patent
op: mooi weer! Veel leden konden dan ook “ open” 
op het terrein van CCB verschijnen. Natuurlijk stond
de koffie klaar en daarna konden we beginnen met
datgene wat we als Karmann-bezitters het liefste
doen, kijken naar en praten over onze auto’s. “Wie
heeft een nieuwe, wie heeft er het een en ander
veranderd en met welke auto zou Ernst verschijnen?”

 

Ron en Nicole hadden gezorgd voor een uitgebreid
programma. Riet liet haar vaardigheden zien bij het
opvullen van stoelen, het opnieuw bekleden van
stoelen en kon nuttige tips geven over veranderingen
aan het interieur. Jeroen gaf uitleg over het strak
maken en spuiten van de auto en  Ron boeide zijn
publiek met de uitleg over lassen, plaatwerk en het
monteren van cabriodaken. Willem Neelen verzorgde
een technische uitleg over motoren e.d.
De lunch was ook weer uitstekend verzorgd. Betty,
Nicole, Marianne, Annelies en natuurlijk Sonja…bedankt!
De rest van de zonnige middag werd besteed aan
“ benzineverhalen”  en kon Ron nog diverse adviezen
geven over nieuwe bekleding, een nieuwe kap of een
restauratie. Sonja heeft, voordat de meesten vertrok
ken, CCB in het welverdiende zonnetje gezet: een
 
 

 
 
geweldige ontvangst en een leuk programma!

 
 

En de auto van Ernst? Hij kwam in een zeer mooie
Karmann 34. Bij aankomst moest de Karmann echter
wel naar de juiste parkeerplek geduwd worden onder
de uitroep: “ He, Ernst, heb je de eerste elektrische
Karmann?  Gelukkig  werkte daarna alles weer naar
wens.

 
 
 

Er staat voor het komende KGCN-seizoen weer veel
gepland, we hoeven ons dus beslist niet te vervelen!
De Technische Dag bij CCB was een mooie start!
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Het vervangen van een gaskabel.
Je zult maar naar een toertocht gaan en je gaskabel breekt!
Welnu, het is zelf te doen hoor!  Zorg dat je een gaskabel voor reserve bij je hebt. Er zijn namelijk verschillen
de types.

Bij de carburateur heb je ook verschillende gedeeltes van de kabel. Bij de oudere types wordt
de kabel door een veer met bus en schotel teruggeduwd.  Kijk goed hoe het zit als je de kabel los haalt.
 

 
Bij de nieuwere carburateurs zit er een trekveer aan het gashevel die de kabel terug trekt.
Je begint bij de carburateur het boutje van de gaskabelklem los te halen met een sleuteltje 8 mm of een
ratel met dop.
Haal, indoen je het oudere type hebt, de veerschotel achter het gaskabeleind weg en verwijder dan de
geleidebus met de drukveer van de kabel.
Zorg ervoor dat de gaskabel geleiderpijp niet mee komt. Houd die tegen, want anders valt de buitenkabel
die onder de auto zit, van het uiteinde af.

 
Als je dit hebt gedaan gaan we naar het pedalenstel en halen de gaskabel uit het gaspedaal hefboompje
achter je gaspedaalplaat.
 
Monteren in omgekeerde volgorde en kijk goed of je alles vast hebt gezet of het gashandel bijna volgas
komt.   Ik wens je veel succes met het vervangen.

TECHNISCHE RUBRIEK.
Kees Schultz.
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VERSTRALERS DEEL 2
Wouter Bakker.

Speciale dank.
 
 
In deel 1 schreef ik dat ik weer iets
anders wilde. De plaats van de
verstralers is erg beeld bepalend
voor het hele beeld van de hele
auto. Om de optimale “looks” van
de auto te benadrukken moest ik
eerst door te proberen de juiste
plek op de neus te vinden. Ook heb
ik mijn oor te luisteren gelegd bij
anderen hoe zij de lampen heb
ben gemonteerd. Raymond des
Bouvrie stuurde mij een foto om te
laten zien hoe hij zelf een plaatje
RVS had gebogen om de lampen
op hun plek te krijgen. Uiteindelijk
heb ik er voor gekozen om een
montage plaat te maken die geïn
tegreerd kon worden in de bum
perophanging. Dat is  handig,
want als het ooit er af moet, kun je
de platen verwijderen en zie je er
niks meer van.

 

Van een reep staal heb ik al bui
gend en lassend twee elementen
gemaakt die aan de bumperop
hanging geschroefd worden.  De
elementen zijn gemaakt uit een
stalen plaat van 4 cm breed en 3
mm dik. De verticale plaat heeft
een lengte van 22 centimeter met
een gat voor een montage bout
dat op 2 cm  en 10 cm van het
einde is geboord. Hier kan een M8
bout doorheen.
 
 

Gat grote 9 mm, omdat het poe
dercoaten nog een paar mm af
snoept van de diameter.

 

Aan het ander uiteinde is een plaat
gelast, die aan het einde scherp
gebogen is. De lengte tot het ge
bogen deel is 8,5 cm en het laatste
stuk is 4,5 cm. Zowel de hoek op
het laspunt als de hoek in het
plaatdeel zijn beide 45°. Dit luistert
erg nauw en moet exact zijn. Door
een viertal 6 mm gaatjes aan de
randen te boren, is er een moge
lijkheid om de bedrading voor de
lampen met tyraps vast te zetten.
Het geheel is glanzend zwart ge
poedercoat net als de rest van de
bumpermontage onderdelen. De
lampen worden op de horizontale
delen gemonteerd net naast de
koplampen.

 
 

 
Een mini kabelboompje zorgt voor
de stroomvoorziening. Hier heb ik
gekozen voor montage in delen.

Dat maakte het monteren makke
lijker. Er is een soort van Y construc
tie in de boom gemaakt. Alle delen
zijn gesoldeerd en met krimpkous
weer omgeven. Zo is er een vol
doende verbinding en isolatie. De
montage van de aan/uit schake
laar die binnen onder het dash
board, was op zich niet lastig, maar
ik kon geen redelijke oplossing
bedenken. Hiervoor kwam mijn
zoon Lars mij te hulp. Hij heeft een
plastic bakje ontwikkeld dat via 3-
D printen werd gemaakt. Het is een
vierkant doosje dat aan een kant
een opening heeft waar de kabels
door gaan en aan de andere kant
de schakelaar gemonteerd kan
worden. Zo is alles beschermd en
is er een mooie oplossing ontstaan
waar ik later ooit nog eens een si
garetten aansteker in kan verwer
ken.
De schakelaar uittrekken maakt
het mogelijk om beide lampen in
één keer aan of uit te zetten. Het
uiteindelijke resultaat mag er zijn.
De plaats en de kleur van lampen
en bevestigingsbeugels zijn nu zo
dat er een stoere neus op de auto
is ontstaan. Ik ben erg tevreden
met het resultaat.
 

 
 

Met speciale dank aan; Raymond
des Bouvrie, Lars Bakker en Hil-Coa
tings BV
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" Goedenavond Dames en Heren" 
Maandag 30 maart. Met een glan
zende Karmann in guur en storm
achtig weer op weg naar omroep
MAX voor de live-uitzending van “
Tijd voor MAX”. Onderweg naar
Hilversum waaide het stevig en
ongewild moest ik terugdenken
aan de tijd van mijn eerste Kever
met voorin extra gewicht voor een
betere wegligging. Dat ga ik in de
Karmann toch maar niet uitprobe
ren.
Eenmaal aangekomen op het
Mediapark bij Studio 23 begon het
passen en meten om de auto
daadwerkelijk in de opnamestudio
te krijgen. Na een kwartiertje stond
de Karmann inderdaad zonder
een krasje te hebben opgelopen
echt in de studio. Een poetsdoek
erover want met alle belichting zag
je letterlijk alles op de auto. Voor
ons begon daarna het lange
wachten want voorafgaand aan
de uitzending vonden er eerst nog
redactievergaderingen en repeti
ties plaats.

 

 
Terwijl we in de aparte wachtruim
te zitten, komt een medewerker
vragen of ze de Karmann mogen
gebruiken voor het opnemen van
de promo voorafgaand aan de
uitzending. Presentator Sybrand
Niessing kruipt achter het stuur en
medepresentatrice Martine van
Os ontdekt al snel het rolletje Men
tos in het handschoenenkastje.
Hilariteit alom. Ze vinden het prach
tig in de Karmann en hebben de

grootste schik. We krijgen die mid
dag trouwens van alle kanten
complimenten over de mooie Kar
mann. De regisseur ziet op de hoe
denplank mijn oude Nordmende
transistorradio liggen en wil hem
graag naast de al aanwezige
oude opnamecamera en het tele
visietoestel als rekwisiet in de uit
zending gebruiken.
 

 

 
De auto  staat prominent in de
studio opgesteld en levert een be
hoorlijke bijdrage aan het sfeertje
van de jaren 60. De uitzending
staat immers in het teken van de
start later op die avond van de
nieuwe muzikale dramaserie “
Goedenavond Dames en Heren”,
die zich in die jaren afspeelt toen
televisie een steeds grotere invloed
op het dagelijkse leven kreeg.  Van
de cast zijn  in de live-uitzending
een aantal bekende  acteurs 
aanwezig zoals Loes Luca, Anne-
Marie Jung en  Huub Stapel aan
gevuld met de aankomende talen
ten  Anna Raadveld en Sophie
Höppener.  Regisseuse Rita Horst
vertelt over het ontstaan van de
serie en laat beelden uit haar
eigen jeugd zien. Ben Zuydwijk is
als art director verantwoordelijk
voor het decor en geeft uitleg over
alle aanpassingen die bijvoor
beeld gedaan werden om een
woning op de Burgwal in Haarlem
te veranderen in een kapperszaak
en het inpakken van een brug om

die oud te laten overkomen. Tij
dens zijn verhaal verschijnt  een
foto van onze Karmann Ghia op de
bewuste brug in beeld.
In oktober vorig jaar werden we
uitgenodigd om met de Karmann
naar die locatie in Haarlem te
komen omdat ze auto’s zochten
voor het straatbeeld uit de jaren 60.
Toen we er toch waren hebben we
ook maar ja gezegd op de vraag
of we zelf ook wilden figureren. Met
kleding afkomstig uit Praag stap
ten ook wij zo terug in de tijd. Al
moet ik wel bekennen dat ik in het
begin wel enige moeite had om
mijn vrouw Betty met pruik en
hoofddoek te herkennen tussen de
andere figuranten. Niet alleen
haar pruik maar ook haar schoe
nen begonnen  in de loop van die 
eerste opnamedag steeds meer te
knellen.

 
 
 Tijdens de uitzending kreeg ik een
microfoon onder mijn neus ge
drukt en ging het over onze erva
ringen als figuranten. Later reali
seerde ik me dat het woord  Kar
mann of Karmann Ghia  niet één
keer is gevallen. Na afloop van de
uitzending zijn we met de auto, de
cast en de regisseuse op de foto
gezet. Voor ons was het een bijzon
dere ervaring om zo iets mee te
maken. En daarnaast …  is  het een
mooie promotie voor de Karmann
Ghia.
 

Karmann Ghia in Tijd voor Max.
Gert van Schaik.
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Wolfsburg.
De tentoonstelling “ Käfer im  Sport
dress”  over het 60-jarig bestaan
van de Karmann Ghia, was een
mooie aanleiding voor de redactie
om een bezoek te brengen aan het
Volkswagen Museum en  het nabij
gelegen Autostadt in Wolfsburg. ’s
Ochtends  vroeg vertrokken en 
om 12 uur lunch op de parkeer
plaats van het museum;  krenten
bollen en chocomel maakten het
idee van een schoolreisje hele
maal compleet.

 

 
Dat Volkswagen veel meer oog
heeft voor de moderne auto’s is
duidelijk te zien aan het oude Mu
seumgebouw. De collectie oude
Volkswagen is gehuisvest in een
oude loods met weinig sfeer. We
werden ontvangen door twee 
vriendelijke, oudere dames, die de
functies van kaartverkoopster/
gastvrouw/toiletjuffrouw moeite
loos combineerden. In de gang
naar de grote hal wordt op borden
de geschiedenis van Volkswagen
uit de doeken gedaan en in de
grote hal staat de collectie opge
steld, met in het midden de Kar
mann Ghia-tentoonstelling. Er
staan 19 Karmanns opgesteld,
waaronder 3 Braziliaanse exem
plaren, race Karmann Ghia’s en
zelfs een elektrisch exemplaar. Bij
de Karmanns staat bovendien een
aantal vitrines met schaalmodel
len en allerlei andere leuke prulla

ria opgesteld. Prominent  aanwe
zig is natuurlijk het prototype uit
1955 . (In het eerste exemplaar is 
het achterbankje nog in twee
delen uitklapbaar.)

 

Het is beslist een leuke tentoonstel
ling en samen met de vaste collec
tie van meer dan 130 auto’s een
bezoek meer dan waard. Uitgelei
de gedaan door de beide vriende
lijke dames, gingen we op weg
naar Autostadt, een belevenis met
een totaal andere uitstraling. Een
25 hectare groot park met daarin
veel moderne, strakke paviljoens.
Ieder merk van de VW-groep heeft
een eigen paviljoen en alle gasten
worden ontvangen door vriendelij
ke jongedames in mooie bedrijfs
kleding, met duidelijk maar één
klantgerichte taak. Multi-tasken is
schijnbaar alleen maar iets voor de
dames van het Museum. Beeldbe
palend voor Autostadt zijn natuur
lijk de beide torens, waarin reeds
verkochte auto’s voor de nieuwe
eigenaar staan opgesteld. In het
Zeithaus is een schitterende ten
toonstelling over de geschiedenis
van de auto: mooie Volkswagens,
maar ook heel veel andere oldti
mers. Kosten noch moeite zijn ge
spaard, wat bijvoorbeeld heel erg
tot uitdrukking kwam in het Por
sche-paviljoen. Een futuristisch
gebouw met daarin alleen de drie
nieuwste modellen. Alle bezoekers
kunnen achter het stuur plaatsne
men om door anderen op de foto
gezet te worden. Het is voor ieder
een toch een schoolreisje?
Aan het eind van de middag op
zoek naar een hotel en op de par
keerplaats van Autostadt  aange
komen zien we 5 exemplaren staan
van de nieuwe Golf GTE. Ze kunnen

geleend worden voor een proefrit
door Wolfsburg. Volkswagen tim
mert ook aan de elektrische weg. 
Bestaat toeval? Op televisie in het
hotel is een item over Volkswagen.
De jaarcijfers worden bekend ge
maakt: meer dan 10 miljoen ver
kochte exemplaren en als bonus
krijgt iedere werknemer Euro
5890,-. ’s Avonds wint VfL Wolfsbur
g  in de Europa-League ook nog
eens met 3-1 van Inter Milaan. Het
Volkswagenfeest is compleet!! Na
een uitgebreid ontbijt  de volgen
de dag richting huis. Onderweg
zien we echter een bord van het
Automuseum Melle en besluiten
om dat toch nog even te bezichti
gen. Hoewel te vroeg, wordt het
museum toch voor ons geopend
door de eigenaar/directeur/gids,
de heer Heiner Rössler. In het mooie
historische gebouw staan ruim 300
oldtimers opgesteld. Het zijn auto’s
van particulieren die daar hun
museumstuk(ken) stallen. Behalve
auto’s is er ook plek voor verschil
lende motoren, bromfietsen, maar
ook voor een uitgebreide collectie
kinderwagens.(!) Staan er ook
Volkswagens? Natuurlijk staan er
Kevers, maar ook twee Karmann
Ghia’s.

 
Een nadeel van het Museum is dat
alles heel strak naast elkaar opge
steld staat, maar er is meer dan
genoeg te zien. En na de rondlei
ding dan uiteindelijk toch op huis
aan! We hebben tijdens ons
schoolreisje in twee dagen drie
totaal verschillende presentaties
van oldtimers gezien.  Het werken
voor de redactie is zwaar!
 

KARMANN GHIA 60 JAAR.
Tentoonstelling VolkswagenMuseum.

17



KARMANN GHIA CLUB NEDERLAND

Ka
rm

a
nn

 G
hia Club Nederla

nd

Wilfried
 
Wie ben ik?
Een Vlaming met Bourgondische trekjes, 57 jaar en
op eigenzinnige manier begaan met esthetiek. Mooie
dingen maken het leven zoveel aangenamer, vind ik.
Ook verzamelen is een microbe: antiekmarkten af
schuimen of het internet uitkammen, op zoek naar
dat ene stuk. Het gaat daarbij evenzeer om de ge
voelswaarde als de inruilwaarde.
Welk type en uit welk jaar?
Een groen-witte Type 14 coupé uit modeljaar 1964
met een 1200 cc motor. Het moest en zou een coupé
zijn, die volgens mij de hele lijn van de wagen beter
treft, toch van opzij bekeken. Verder een classic in zo
origineel mogelijke staat. Verlaging, opgedreven
motor en special looks zijn aan mij niet besteed. Mijn
voorkeur ging uit naar de “in-between” uitvoering met
platte bumpers en amandelvormige “scheepjes”
achteraan.
 

 

Waarom een Karmann Ghia?
Omdat ik er meteen smoor op was toen ik er één zag
als kind. Die lijnen met dat wulpse heupkrulletje! het
lijkt wel de reïncarnatie van een slanke gazelle. En
daarnaast ook wat nostalgie naar de Swinging Sixties.
In de jaren ’90 kreeg ik een wake-up call toen ik een
schaalmodelletje zag van Minichamps. Sindsdien
ging de liefde niet meer over.
Sinds wanneer in bezit?
Toen ik in 2009 terugkeerde uit vakantie stond de auto
van een clublid opeens te koop. Na een proefrit en
huiselijk beraad werd de knoop snel doorgehakt, al
was de invoer in België nog een heel avontuur. Het is
goed om over een geboortebewijs te beschikken.
Is er veel aan veranderd?
De auto zit nog grotendeels in zijn “jus” van weleer,
zonder veel cosmetische ingrepen. In 1993 is hij her
spoten en herchroomd door de derde eigenaar. Na
aankoop werd wat lokale roest verwijderd. Om veilig
heidsredenen heb ik heupgordels gemonteerd en is
hij drie jaar geleden naar 12 volt omgezet. In het

donker onder de gutsende regen, met het opdringe
rig gedrag van achterliggers waren de lampjes te
zwak om me gerust te voelen.
Wie doet het onderhoud?
Wegens onvoldoende garageruimte worden de
meeste zaken toevertrouwd aan echte professionals.
Aan goede adressen geen gebrek, ook al moet ik
ervoor omrijden. Vorig jaar werd het motorplaatwerk
vakkundig gestraald bij Rogi Classics en werden de
voorste bumpersteunen vernieuwd bij Classic Works.

 

 
 
Hoeveel km per jaar rijd je?
De auto staat als dagelijks voertuig ingeschreven en
er wordt jaarlijks 2000 tot 3500 km mee afgelegd,
zonder hem op zijn staart te trappen. Sinds 2011 ben
ik bij de club.
Mag er wel eens iemand anders in je Karmann
rijden?
Dat heeft zich nog maar één keer voorgedaan, op
het enkele meter verschuiven na door de inspecteurs
van de keuring. In 2013 werd de auto voor een dinitrol
behandeling door de vertegenwoordiger van de
firma heen en weer gereden tot het noordelijkste punt
van Nederland. Ik heb het al een paar keer aan mijn
partner aangeboden, maar ze aarzelt. Zo’n elegante
wagen komt toch helemaal tot zijn recht met een
dame achter het stuur!
 

DE KARMANN VAN ……...
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Wat is de mooiste rit tot nu toe.
Moeilijk te zeggen, met de club rijgen we de mooie
ritten aan elkaar. Natuurlijk geven buitenlandse
tochten naar de “holy ground” van de luchtgekoelde
Volkswagen in Bad Camberg, Hessisch Oldendorf,
Wolfsburg en Osnabrück een bijzondere kick. Maar
er blijven nog vele zalige plekjes te ontdekken.
Wat is het beste muzieknummer om in een Karmann
te beluisteren?
“So Happy Together” van The Turtles, “Cream Green
Karmann Ghia” van The Humbugs, of “Get your kicks
on Route 66” van Nat King Cole uit de Blaupunkt radio,
als het even kan. En saxofoon mag ook altijd! Al vol
staat het achterin liggend, zoemend geluid van de
boxer op zich om je dag goed te maken.
Is het “ een poor man’s Porsche” ?
Zeker niet qua uiterlijk. Zijn design werd niet voor niets
in 1969 door het Ringling Museum of Art uitgeroepen
tot “één van de 15 beste ontwerpen ter wereld van
de voorbije 20 jaar”. Laat ons eerlijk wezen: met 34 pk
en een top van 120 km per uur maken de prestaties
er natuurlijk geen sportwagen van. Het blijft een Kever
in maatpak. Maar dit heeft iets van een neus zetten
 
 
 

 
 
 
 
tegen altijd maar sneller en altijd maar meer, wat de
reclame destijds goed heeft begrepen. Het gaat
vooral om de “fun to drive”, niet om te imponeren.
Nog een leuke anekdote?
Het rondje aan de voorkant van de carburator is er
op een keer afgekomen, dat maakte flink wat kabaal.
Ik heb er toen een muntstuk van 1 cent in geplaatst,
dat paste precies! Ook de linker ruitenwisser heeft me
lang parten gespeeld, die kwam telkens los, maar
bleef wonderwel op de voorkap liggen. Ik heb hals
brekende toeren op de pechstrook uitgehaald om
hem er weer op te zetten, al werd het zicht daarmee
niet echt veel beter!
 
 
 
 
 

Evenementenkalender 2015.
 
10 mei Voorjaarsrit Tuffen door Drente/Start bij v.d. Valk, Assen(Zie GV 104, pag.7)
23 mei Navigatiecursus (Oene)
19 t/m 21 juni IKW (Helaas is de KGCN niet aanwezig ivm Jubileum Denemarken)
19 t/m 21 juni Jubileum Deense Karmann Ghia Club (Grenaa)
5 juli Zomerrit De Zeven Oude Dorpen in Noord Holland/Start in Avenhorn(zie pag. 21)
5 september Najaarsrit in de Hoeksche Waard(Zuid Holland)
10 oktober Eindeseizoenbijeenkomst (lokatie n.n.b.)
 

Ledenmutaies
Nieuwe Leden
2151275  Clausen, U.   Sankt Annastrasse 42, D-33415 Verl, Duitsland, 14 Coupé 1966
2151286  Pels, R.F.      Swaenebloem 1, 3648 CX Wilnis, 14 Coupé 1959

Geboren
Op 10 april 2015 is geboren
ELIA, zoon van Jefry Bogaers en Linda Donkers
Wil je Elia komen bewonderen? Bel dan even om af te sprekene!
Linda: 06-49503342 / Jef: 06-48815046
Tijdelijk adres:
Eikenhoek 44, tuin / 5473 GZ Heeswijk-Dinther 
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De eeuwen oude dorpen tour.
 
Op zondag  5 juli 2015 willen we jullie kennis laten maken met het wonderschone Noord-Holland.
De rit zal gaan langs watertjes en eeuwen oude dorpen.
 
De dag begint en eindigt bij het sfeervolle restaurant Avenhorn.(www.avenhorn.nl/restaurant)

Het programma ziet er als volgt uit:
10.00-11.00 uur                : Aankomst
11.00   uur                       : Vertrek dorpen tour
15.30-17.00  uur              : Terugkomst en ontvangst
17.30 uur                         : Aanvang diner-proeverij
De kosten van het dagprogramma voor leden zonder diner voor 2 personen is gratis.
Bij een 3de of meerdere personen geldt voor een kind tot 12 jaar een bijdrage van € 5,00 en voor volwasse
nen is de bijdrage € 10,00 p.p.
 
Leden betalen voor het avondprogramma, volwassenen €27.50 Kinderen tot 10 jaar betalen €13.75  Dit is
excl. drankjes. Honden zijn aangelijnd toegestaan in het restaurant.
Onbeperkt Avenhoorn biedt een heerlijk avondje à la carte dineren voor maar € 27,50 p.p. De keuken is
geopend op vrijdag, zaterdag en zondag van 17.00 uur tot 21.30 uur en binnen die tijd mag u zoveel voor-,
hoofd- en nagerechten bestellen als u kunt eten. Alles wordt aan tafel geserveerd, dus u hoeft niet in de rij
te staan als bij een buffet. Met meer dan 40 gerechten op de kaart is er voor een ieder wel wat lekkers bij!
Een verrassing voor het oog en zeker voor de tong.
 
De opgave voor de zomerrit dient uiterlijk 7 juni ingeleverd te worden via het formulier op de website.
Het verschuldigde bedrag s.v.p. overmaken op de volgende rekening t.n.v. de KGCN te Alkmaar: NL88 RABO
03360 89 988  voor 7 juni.
 
Wij zien u graag verschijnen op  zondag 5 juli 2015
 
Hellen Sandy de Jager

ZOMERRIT KGCN ZONDAG 5 JULI 2015

OPROEP !
In de Ghia Varia willen we aandacht schenken aan alles wat te maken heeft met onze passie, onze mooie
auto’s. Verhalen en verslagen over KGCN-ritten, technische dagen, KG-vakanties en bijeenkomsten vullen
meestal de Ghia Varia. Maar we zijn ook op zoek naar andere verhalen. We willen ook graag restauratiever
slagen plaatsen, evenals berichten van mensen die een KG zoeken.
Bent u bezig met een restauratie of heeft u er net een voltooid? Bent u op zoek naar een Karmann Ghia?  Of
weet u iemand die bezig is met een restauratie of zoekende naar een KG?
Geef dat dan aan ons door! We willen ons blad nog mooier en gevarieerder maken!
De redactie.
 
KORTING.
Wist u dat????
Brezan en Neuffer geven KGCN-leden, op vertoon van hun clubpas, 10% korting op alle aankopen! Dit geldt
zowel voor de Nederlandse leden als de Belgische leden.
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Traditioneel langzaam.
 
Mijn opa zou uitermate verbaasd zijn, een fiets met
trapondersteuning, onzin allemaal ! Op zijn 85ste reed
hij nog de Drentse Rijwielvierdaagse op zijn oude
vertrouwde Gazelle. En dan fietste hij nota bene in de
ochtend nog vanuit zijn woonplaats naar het start
punt in Assen en 's avonds weer terug naar huis, een
dikke 80 kilometer op een dag. Als enige traponder
steuning en met een beetje mazzel op de terugweg
de wind in de rug.

 

Toch is de elektrische fiets niet meer weg te denken
uit het huidige straatbeeld. Volgens de BOVAG site is
1 op de 5 verkochte fietsen er één met een stekker.
Het marktaandeel van deze zogenaamde E-Bikes is
in de afgelopen 6 jaar verdrievoudigd. Maar is het
Nederlandse wegennet nu veiliger geworden met al
die E-Bikes?  In Nederland heeft de overheid hier nog
niet serieus over nagedacht, maar in België heeft het
Ministerie van Justitie aangegeven dat er in het ver
volg streng op snelheid van de E-Bike zal worden
gecontroleerd. Volgens onze Zuiderburen gaan de
fietsen vaak sneller dan de toegestane 25 kilometer
per uur en neemt het aantal ongevallen met de E-Bi
ke schrikbarend toe.  In België spreekt men daar al
van de "hogesnelheidsfiets".  Hierbij moet ik wel ver
melden dat er in België nog geen methode is ontwik
keld om deze snelheidsduivels te ontmaskeren. Het
gebruiken van bestaande methodes zoals de roller
bank en flitspaal biedt (nog) geen soelaas.
 
In de term Belgische term "hogesnelheidsfiets" kan ik
mij overigens wel vinden. Ik zie regelmatig E-Bikes in
het verkeer voorbij komen met ongelofelijke hoge
snelheden terwijl ik dat vanuit traditioneel oogpunt
niet verwacht van een "normale" fietser.
Opeens duiken ze op in je achteruitkijkspiegel, waar
bij ze een paar seconden eerder er nog niet waren.
Ze schieten onverwachts nog even voor je motorkap
langs, afbuigend naar links en waarschijnlijk den
kend, daar kan ik nog met gemak nog voor langs.  Ik
ben mij de afgelopen periode meerdere malen rot
 

 
geschrokken door rare en ondoordachte manoeu
vres  van de E-fietser. 

 
 

 
 
Deze acties hebben mij ook aan het vergelijken gezet.
Als ik in één van mijn Karmann Ghia's rijd, ben ik ook
regelmatig het spreekwoordelijke slachtoffer van
vreemde en rare acties van mede automobilisten.
Moderne (lease)bakken schieten op een kruising er
nog net even er voor langs en op rotonden neemt de
moderne auto nog even snel voorrang. Situaties die
iedere Karmann Ghia rijder wel zal herkennen.  In mijn
vergelijk met de
E-Bike vermoed ik dat mede automobilisten de klas
sieke auto ook traditioneel zien als "traag en lang
zaam". De gereden snelheid van een klassieker  wordt
foutief ingeschat en hierdoor kan de verkeersveilig
heid in het gevaar komen.  Mijn advies is dan ook dat
wij als Karmann Ghia rijder altijd op onze hoede
moeten blijven en dienen te anticiperen op dit soort
situaties.
 
Voor de E-Bike pleit ik voor een verplichtstelling van
een E-Bike certificaat gekoppeld aan een E-Bike cur
sus. Het fietsen op een E-Bike vereist absoluut enige
oefening. Controle van de snelheid van de fiets, het
kiezen van de beste versnelling die daarbij hoort en
het leren wanneer te schakelen tijdens het rijden.
Door een paar keer te oefenen weet je als E-Fietser
precies wat, waar, hoe en wanneer deze te gebrui
ken.  En dan hoor ik toch stiekem mijn Opa weer in
mijn achterhoofd fluisteren: "Wat een onzin allemaal,
op een oude fiets kan iedereen het leren!"  

KARMANN-COLUMN
GERARD DOLFING
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2010 2015

bestaat 5 jaar!
Op 18 juli bestaat ROGI Classics 5 jaar! U bent van 
harte welkom om dit met ons te vieren onder het 

genot van een hapje en een drankje. Ook hebben wij 
op deze dag een speciale kortingsactie. 

Alleen op 18 juli: -21% BTW!

Lange Hei 19b Rucphen
+31 6 36 31 08 93 - info@rogiclassics.nl

Volg ons ook op facebook!
www.rogiclassics.nl 
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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
 

De praatzuil: Bijzonder geschikt 
voor bruiloften en partijen.

-
 
                 VOOR € 80,00 PER JAAR
                HIER UW SPONSOR-LINK!De sponsorlink in de Ghia Varia is bedoeld voor
diegenen die de Karmann Ghia Club Nederland willen steunen. Voor € 80,00 per jaar brengen wij uw orga
nisatie onder de aandacht en ondersteunt u onze vereniging. De sponsorlink is geen alternatief voor bedrij
ven die hum VW/luchtgekoelde diensten/producten willen aanbieden. Hiervoor bieden wij u de mogelijkheid
om te adverteren. 
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www.vwairhouse.nl
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