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WE LIGGEN OP KOERS
In de vorige Ghia Varia heb ik op deze pagina aangegeven dat een werkgroep zich momenteel bezig houdt
met een onderzoek naar de wensen van onze leden. De fase van de interviews ligt achter ons en nu wordt
gewerkt aan een enquête die aan een honderdtal leden zal worden toegezonden. Daarnaast is er een
werkgroep ‘Leden werven en leden binden’ die eveneens voortvarend aan de slag is; dat alles onder bezie
lende leiding van Hans de Vries. Ik kan jullie zeggen dat Hans en zijn mensen op koers liggen.
 
Het programma van onze club dit jaar ligt ook op koers. De Technische Dag op 18 april was een groot succes
met dank aan de mensen van het Classic Centre Brabant. Een mooi verslag stond in de vorige Ghia Varia.
De voorjaarsrit ‘Tuffen door Drenthe’ op 10 mei werd verreden in een prachtige omgeving onder zonnige
omstandigheden. Leuk was het om na lange tijd de oprichter van onze club, Dick Snel, weer eens te ontmoe
ten. Hij reed weliswaar niet mee, maar toonde wel belangstelling voor de ontwikkeling van de club. En tot
slot hadden we op 23 mei onze ‘Puzzelrit IJssel à la Carte, met inbegrip van een Kaartlees cursus. Een nieuw
evenement binnen de KGCN dat eveneens succesvol is verlopen.
 
Het oldtimerseizoen is nu echt in volle gang en de liefhebbers van het rijden van georganiseerde oldtimer
tourritten kunnen, als ze dat willen, elk weekend wel ergens aan deelnemen. Onze club heeft ook nog een
aantal leuke evenementen in het verschiet en ik hoop dat er in groten getale wordt ingeschreven. De inschrij
vingstermijn voor de Zomerrit is helaas al achter de rug.
 
We willen graag meer aandacht besteden aan leden die we nooit bij een evenement zien. Ook voor hen wil
het bestuur graag activiteiten organiseren, in welke vorm dan ook. Tijdens de eindejaars bijeenkomst (tevens
ledenvergadering) worden de voorstellen van de werkgroepen gepresenteerd en bestaat er gelegenheid
om hierop te reageren en keuzes te maken. Ik zou zeggen: ‘zorg dat je erbij bent’. Die bijeenkomst is er voor
ALLE leden. Noteer de datum 10 oktober alvast in je agenda. Een aparte oproep volgt nog.
 
Voor nu wens ik iedereen veel succes en plezier met de Karmann.
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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 

www.kevermagazijn.nl
originele VW interieurs

VOLKSWAGEN TYPE 3 PONTON VW T1 SPIJLBUS 15-RAAMS

Deze prachtige type 3 is een echte toprestauratie. De hemel 
werd vervangen door geperforeerd vinyl. Voor het tapijt 
werd gebruik gemaakt van boucle in de kleur “Walter bruin” 
afgewerkt met een bies. De vullingen zijn vernieuwd en de 

van een gebroken witte bies. Let op de achterbank “armleuning”.

Het hele interieur van deze zeldzame Bus met 15 ramen uit 
1958 is vernieuwd. Voor de hemel werd grijs gekamd katoen 
gebruikt. De kleurstelling van de banken is grijs met houtskool 
en voorzien van nieuwe binnenvullingen. Alle panelen werden 
vernieuwd in de kleuren grijs en houtskool en voorzien van 
sierlijsten. Tapijt boven de motorruimte is in grijs boucle.
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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
06-12544090
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
oktober 2015.
De deadline voor kopij is:
31 augustus 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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FOTO'S UIT DE OUDE DOOS
Uit de verzameling van Herman Bossink

Bergen op Zoom, Stadhuis
Schoondijke, Gezicht op "De Fontein"

Bad Mergentheim Dubrovnik
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De meeste dromen zijn bedrog.
Schuurvondsten, ze vinden nog af en toe plaats. In december 2014 dook nog ergens in Frankrijk een hele
mooie collectie aan oldtimers op, waaronder de verloren gewaande cabrio Ferrari van de Franse acteur
Alain Delon. Al deze oldtimers zijn begin 2015 voor mooie bedragen afgehamerd op een klassiekerveiling,
waarbij de Ferrari van Alain Delon zelfs voor een astronomisch recordbedrag van eigenaar verwisselde.
 
Nou droom ik ook al jaren van het doen van een schuurvondst. Ik zie het in mijn dromen al helemaal voor
mij. Ik schets u het plaatje wat ik dan voorbij zie komen, droomt u even met mij mee?
 
Ergens, op het platteland in Nederland, een verlaten schuurtje, verborgen tussen het struikgewas achter een
eeuwenoude boerderij. Het schuurtje is al half ingestort en de deurscharnieren zijn zodanig verroest, dat het
openen van de deuren op zich al een hele uitdaging is. Als die hobbel is genomen en ik vol enthousiasme
de deur op een kier weet te krijgen zie ik in het eerste daglicht een Karmann Ghia staan. Vol onder het stof
van al die jaren dat hij door de huidige eigenaar is weggezet, wachtend op betere tijden. De banden zijn in
al die jaren leeggelopen en de Karmann staat plat op zijn sloffen. Snel probeer ik een inschatting te maken
van het bouwjaar aan de hand van de specifieke bouwjaar kenmerken van de Karmann. Is het een vroeg
of juist een laat bouwjaar?
De kentekenplaat heeft aan de achterkant van de Karmann nog slechts houvast aan één schroef en hangt
hierdoor scheef op de auto. De andere schroef zal in al die jaren of zijn doorgeroest of is op een gegeven
moment er gewoon uitgevallen. Ik inspecteer snel de auto. Het kenteken is een origineel Nederlands kenteken
uit vroegere jaren. De sleutels kon de huidige eigenaar niet zo snel vinden en de deur is bij het wegzetten
netjes op slot gedaan.  Ik veeg   de ergste stof weg die zich op de portierruit heeft verzameld en kijk hoopvol
naar binnen.  Het interieur is nog origineel en vertoont zo op het eerste gezicht geen sporen van slijtage of
scheuren. Alle specifieke Karmann delen zitten nog in het dashboard en het dashboard is onverprutst. De
kilometerstand die afleesbaar is door de vuile ramen is zo’n 25.000 kilometer. Ik vraag mij af, is dit de echte
kilometerstand of is de Karmann in zijn leven al een keer de 99.999 kilometer gepasseerd? Dorpels en voor
schermen zijn nog hard, geen zichtbare deuken in de schermen, alle bumpers zitten er nog op en het chroom
is dof maar in redelijke tot goede staat. Ondanks zijn plek in de vervallen schuur heeft de roestduivel geen
vat gekregen op het plaatwerk. Ik poets even snel een stukje van de doffe rode lak op en deze glimt mij te
gemoet….
 
Zal dit een droom blijven of is er ook enige kans dat dit ooit waarheid zal worden? Ik hoop ooit het laatste,
want ik wordt toch regelmatig aangesproken door oud eigenaren van Karmann Ghia’s. Recentelijk nog door
een oudere dame.  Uit de erfenis van haar opa had zij ooit een Karmann Ghia gekregen. Vorig jaar nog in
Duitsland door een oudere man, die ooit een Type 34 in zijn bezit had gehad. Na leuke gesprekken met deze
mensen hoop ik iedere keer dat dan één van de slotzinnen zal zijn  “Maar de Karmann is er nog hoor,  die is
zo’n 40 jaar geleden rijdend weggezet in de garage, wil je hem zien?”. Helaas is die magische zin nog steeds
niet uitgesproken.
 
Eigenlijk heb ik ook niets te klagen. Ik ben in het bezit van een mooie collectie Karmann Ghia’s, waaronder
een Nederlandse Type 34 en een zwarte 58’er coupe,  eentje uit de eerste bouwjaren. Toch het zou geweldig
zijn om eens zo’n schuurvondst te doen. Ik ken verhalen van clubleden die Karmann vondsten hebben gedaan
in Nederland en zelfs in het buitenland. De kans dat ik het mee zal maken acht ik zeer klein tot helemaal nul.
Maar…. als het gebeurt dan zal het zo zijn zoals Marco Borsato het in één van zijn liedjes zo goed wist te
verwoorden “de meeste dromen zijn bedrog”.
Mijn droom schuurvondst zal zeker een aftands, verprutst en compleet doorgeroest exemplaar zijn. Eén ding
is dan zeker, ik heb er dan een mooi verhaal bij en nog steeds niets te klagen!

Column
Gerard Dolfing
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NAJAARSRIT

Najaarsrit in de Hoekse Waard, de moeite waard.
 
Informatie
Datum: Zaterdag 05/09/2015
Plaats: Zuid-Holland-Zuid (Hoeksche Waard)
Land: Nederland
Aanvangstijd: 11:00
Op zaterdag 5 september 2015 heten wij jullie graag welkom in Oud-Beijerland in de Hoeksche Waard. De
rit zal ons leiden langs fraaie landschappen en authentieke dorpjes.
De dag begint bij de VW-dealer Ames, Prinses Irenestraat 7, 3261 AP Oud-Beijerland. Tel. 0186-614466. Ames
sponsort onze rit dmv koffie met een traktatie. Ook zijn zij de sponsor van ons rittenschildje.

 
De dag eindigt bij het sfeervolle restaurant De Koningshoeve gelegen aan de Botweg 1b, 3286 LB Klaas
waal.(www.dekoningshoeve.nl)

Het programma ziet er als volgt uit:
       
  10.00-11.00 uur      : Ontvangst bij Ames.
  11.00 uur      : Welkom voorzitter KGCN, woord van welkom van de directie van Ames.    
  11:10 uur               : Briefing en vertrek voor de rit.                                                         
  15.30-17.30 uur      : Terugkomst en ontvangst met een drankje.   
  18.00 uur               : Aanvang diner.
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.
De Koningshoeve biedt een dinerarrangement. Leden betalen voor het diner €27,50 voor kinderen tot 12 jaar
wordt €13,75 gerekend. Het diner is excl. drankjes. Het diner wordt, dmv buffet, gebruikt op de sfeervolle
Hooizolder (lift aanwezig). Honden zijn op het terras en op De Hooizolder toegestaan.
 
De datum om je in te schrijven is tot 28 augustus. Aanmelden 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 RA
BO03360 89 988 voor 28 augustus.
Wij zien u graag verschijnen op zaterdag 5 september 2015
Willem Neelen 06-22547002 en Hans de Vries 06-42141887
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Van terras naar terras.
Op naar Drenthe het land van Bartje met de KG en ondanks mijn gevorderde leeftijd (71) heb ik nog altijd
iets kinderlijks van: nog zoveel nachtjes slapen en dan is het zover!!  Mijn bijrijder en vriend Peter de Jongh
arriveert inmiddels en wij beiden zullen trachten om deze rit gezamenlijk te voltooien.  Peter is een militaire
dienstkameraad vanaf 1962, leeftijd genoten dus en altijd veel, heel veel om bij te praten, komt geen einde
aan.
Inmiddels de nodige technische en organisatorische handelingen verricht, lekker ontbeten, want we willen
het zeker gezellig houden, lekker onthaasten en dan gaan op naar Assen.  Even overleggen, flink beginnen
dus het dak naar beneden en om kwart over negen richting Assen naar van der Valk.

Na een rit van pakweg een half uur en de nodige kou geleden te hebben, zullen we het dak maar weer
omhoog doen,  maar nee natuurlijk niet stoppen om het dak omhoog te halen, welnee gewoon de verwar
ming aan, zonde van de tijd toch!!!!   Maar naar gelang de dag vorderde liep ook de temperatuur op, wel
met behulp van de verwarming vond Peter !!!  en naar een aaibare waarde, wat  zo verder is gebleven  en
wat het aanstaande terrasbezoek ook een zekere meerwaarde zou geven, want dat waren wij beiden hele
maal eens: dat moesten we vooral niet vergeten in deze omgeving
Aangekomen bij van der Valk op zoek naar de KG familie.  Eerste etage koffie met wat lekkers voor de lief
hebbers.  En dan als het KG-volk binnenstroomt krijg ik altijd dat familiereüniegevoel. Lekker bijkletsen en
enthousiast en denk ik wel eens dat het autootje maar bijzaak is.  Tot mijn verbazing stond daar ook onze
oud voorzitter Dick Snel, jaren niet meer gezien en gesproken ,maar nu zeer geanimeerde gesprekken mee
gevoerd.  Markant was dat hij en ondergetekende  hun echtgenote verloren zijn, hetgeen het gesprek voor
mij een bijzonder karakter gaf. Door deze gebeurtenissen  stond de hele Oldtimer hobby tijden stil,  hetgeen
natuurlijk begrijpelijk is. Al met al ben ik  bijna  3 jaar met haar ziekte bezig geweest, als zo vaak een ongelij
ke strijd en uiteindelijk op 10 augustus 2014 moest de strijd worden opgegeven en is mijn geliefde Hanna
overleden…………………………………
Maar dit seizoen pak ik de draad weer op en geniet weer met volle teugen van de clubsfeer, de familiege
voelens, de prachtige stukjes Nederland.  Wanneer ik mij opgeef voor dit soort reisjes doe ik dat standaard
voor 2 personen. Mijn familie en vriendenkring is van een dermate omvang dat er altijd wel een is die als
bijrijder wil spelen.  Dit keer is het mijn goede vriend Peter de Jongh, zoals eerder geschreven  een ex
dienstkameraad uit 1962. Hij heeft iets bijzonders voor mij, hij was de man die door het geven van zijn ver
jaardagsfeest in augustus 1967, Hanna, mijn vrouw  min of meer aan elkander koppelde wat toen is uitge
groeid tot een 43 jarig geweldig  huwelijk,  helaas met een proeftijd van 3 jaar, maar waar ik hem altijd nog
dankbaar voor ben.  Dus  moet hij na bijna 50 jaar maar eens mee met een KG ritje, mooi toch!! Maar ik ben
wel een spreker, dat is iets anders dan een schrijver, geen probleem zegt Peter, doe ik wel even voor je maatje,
ik promoveer mij dan maar tot een schrijvende bijrijder.
Ook ik voelde die familiesfeer binnen deze KG-club liet Henk even lekker kletsen met de oud voorzitter Dick
Snel, maar feliciteer de  KG-club, met de mijn inziens actieve nieuwe voorzitter !!

VOORJAARSRIT:TUFFEN DOOR DRENTHE
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En toen op pad, bijna als eerste weg, maar wij wilden lol en genieten en de terrasjes bemannen, dus
rechtsaf geslagen. De beschrijvingen waren duidelijk linksaf, rotonde rechtsaf, blijf de weg volgen etc. etc.
Totdat we over dat spoor moesten, daar twijfelden wij vanwege de dubbele ligging van de weg, dat doen
we dus niet Henk, Fooooooooooooout dus, even de weg kwijt, ja wat heet in z’n ontspannen rit. Even de Tom-
Tom aan??????    Nee ben je gek ,  lekker dwalen door het land van Bartje.  We passeerden op een geven
moment kamp Westerbork, zullen we even uitstappen, toch maar niet gedaan, want dan komen wij wel erg
laat binnen.  Na een poosje Schoonloo in en jawel het eerste terrasje was in zicht. Als je denkt dat je daar
alleen zit, No Way! Er stonden al twee rode KG Oldtimers en ze heetten ons van harte welkom op dit zonnige
terras.  Koffie/fris met gebak was op en hopla weer verder. Jullie kennen het wel Links af rechtaf, einde weg
enz.  Wel lekker kletsen onderweg en plotseling Brrrrrrrrrrrrrrrrrrr onder de KG. Oja natuurlijk hier liggen die
kasseien, en meteen het idee dat we op route zaten, geweldig toch voor twee van die oude bokken  (71 jawel)
Op naar richting  de bushokjes, tweede links, hoe bedoel je!!!!!!!!, lekker kletsen, niks geen tweede, even terug
en jawel daar kwam de tweede, sorry hoor. Zullen we de antiekzaak bezoeken, nee maar niet, daar was
geen sterveling te zien en wij willen graag mensen om ons heen, dus doorrijden. Dus ook antiekzaak Marijet
maar gelaten voor wat het is,

Plotseling phuuuuuuuuuuuu, de weg kwijt, voorbijgangers zagen ons zoeken en roepen meteen, daar, daar,
daarheen, vingerwijzend,  daar gaan ze allemaal net als jullie, hoe bedoel je vriendelijke mensen, dit kan
toch gewoon niet stuk.
Toen op zoek naar dat houten huis en jawel gevonden dus even stoppen om een foto te maken voor het
thuisfront. Jeetje politie, mag je hier wel staan, Henk wilde zijn knip al trekken voor de boete, maar nee, een
zeer vriendelijke diender die lachend zei, jongens ik hou het verkeer wel even tegen (welk verkeer dan wel
op deze godsverlaten weg) en maak maar leuke foto,s met deze prachtige KG, ik heb er meer gezien wat
doen jullie hier? Dus werd het een gezellige babbel, lekker aan de diender uitgelegd, die weer vol trots vertrok
vanwege zijn goede daad !!!!!
Even rond gekeken en weer verder, naar het volgende terras, jullie kennen het wel, rechtdoor onder de
tunnel door etc, etc.  De rit is uitstekend voor je geografische ontwikkeling, we kwamen door plaatsjes, nou
ja dorpen, waar we nog nooit van hadden gehoord, wat denk je van Eext ????
Weer gezellig gekeuveld met ander KG-ers, uitgebreide lunch genomen in De Rustende Jager en weer op
pad, de andere even uitgezwaaid en goede reis gewenst en nog steeds, jawel uitsteeeeekend mooi weer,
wat treffen we dit toch met zijn allen.
Toen weer even concentratie op de weg, kwamen door onbekende dorpen en gingen ons langzamerhand
voorbereiden op de aankomst in Assen. Volg  Groningen/Heereveen stond er geschreven, Henk die richting
moesten we maar niet nemen, laten we Assen maar doen want bij van der Valk staat er wel iets lekkers te
wachten.

Daar later van iedereen afscheid genomen en op naar de KG.  Wat we zagen staan, geen KG, Henk de KG
is gestolen, we schrokken heel even, maar toen stond de KG verdekt opgesteld, Phuuuuuuuuuu gelukkig
maar.  Toen toch wel de kap omhoog gedaan uitzwaaien en wegwezen……………………………..
Wij kunnen terugzien op een heerlijke geweldige ontspannen dag, fijne mensen ontmoet en gesproken en
gaan op voor de rit in Avenhorn, overigens mijn geboorte gebied (Hoorn) dus we spelen daar een thuiswed
strijd, kom maar op jongens, graag tot spoedig dienst ??????
Groet van Henk Langhout (Wichmond) en Peter de Jongh (Breda)
 

12



KARMANN GHIA CLUB NEDERLANDKARMANN GHIA CLUB NEDERLAND

Ka
rm

a
nn

 G
hia Club Nederla

nd

Puzzelrit IJssel a la carte.
 
23 Mei stond in het teken van een Kaartleescursus
voor rallyrijders, categorie toerrijders, met aansluitend
een puzzelrit. Wouter en Ellen hadden zich voor de
‘Sportklasse’ ingeschreven (en dat hebben ze gewe
ten). De dag werd georganiseerd door het Magazine
Klassiek & Techniek en de Stichting Rallycontrol, onder
het motto ‘Ruik de geur van olie en benzine’. Kennelijk
sprak dat de deelnemers aan.

 
In Restaurant “Dorpzicht” in Oene (ten
oosten van Epe) werden de 40 equi
pes, waarvan bijna de helft van de
KGCN, door de organisatoren Jaap
Jongman en Roel Stöcker welkom
geheten met koffie/thee en krenten
wegge. De sfeer was goed, het was
nog vroeg. Toen kregen we in een

nevenzaal door Jaap Jongman, een ervaren rallyrij
der, uitleg over de kaartleessystemen. Op het projec
tiescherm werden diverse kaarten van de route ge
toond en Jaap begon met uitleg. We kregen 4 syste
men voorgeschoteld: Grens benaderen, Punten, In
getekende lijn en Bepijlde Route.Hij stelde ons gedeel
telijk gerust: we moesten ons aan de verkeersregels
houden, aan de veiligheid denken en we hoefden
niet ‘op tijd’ te rijden. Dat sprak ons wel aan. Maar
toen kwam het. We ontvingen 2 gedeelten van we
genkaarten. Je kent die dingen misschien nog wel uit
het tijdperk van vóór de uitvinding van de Tom Tom?
Wanneer op de kaart is aangebracht DLW (= dood
lopende weg) of VBR (= voetbrug), dan mag je daar
géén gebruik van maken (ook niet wanneer dat wél
kan). En letters die op de kaart zijn aangebracht, en
die je passeert, moet je op je stempelkaart vermelden.
Ook de letters op de grote oranje borden langs de
kant van de weg. Maar die staan ook wel eens aan
een weg waar je niet mag komen; die moet je dan
negeren.
Enfin, het reglement is uitgebreid, en het voert te ver
om alle uitzonderingen en instinkers te vermelden.
Enige nervositeit begon zich bij de deelnemers af te
tekenen. Hoe moet dat nou allemaal? We gingen
naar buiten, waar het inmiddels droog was gewor
den. De cabrio jongens en meisjes deden optimistisch
de kappen open en dat was een goede beslissing,
want het was inmiddels mooi zonnig weer. We gingen
het geleerde in de praktijk brengen.
Ik heb alleen maar hoeven gas geven en sturen. Loes
begon redelijk zelfverzekerd, maar toen we binnen 10
minuten opnieuw het startpunt, maar nu in de ver
keerde richting, voorbij reden gingen we twijfelen.
Snel gedraaid en we kwamen achter Hans de Vries
en zijn collega te rijden, wat enigszins houvast gaf.
Totdat Hans het niet meer wist natuurlijk. Laat ik het 
zo samenvatten dat we onderweg diverse malen met
andere deelnemers overleg hebben gevoerd. Dat

noem ik het ‘sociale aspect’ van rally rijden. De illusie
dat je dan ook nog een redelijke klassering kunt halen
moet je gewoon vergeten. Is dat erg? Helemaal niet,
tenzij je een perfectionist bent en niet tegen je verlies
kunt!
 

 

Wanneer je in staat bent om dat hele rally-gedoe te
relativeren, en te genieten van de omgeving en van
je mede rally genoten, dan heb je een fantastische
dag. Het startpunt en het eindpunt waren heel goed
geregeld en daar moet je je dan ook op focussen.
Zonder iemand te kort te doen, heb ik het vermoeden
dat bij niemand van onze ‘Karmann-groep’ enig ral
lytalent is ontdekt, of het zou moeten zijn bij Patrick
Baptist, want die zei dat hij de ‘hele’ route gereden
had. Ik geef hem het voordeel van de twijfel. Ik begrijp
overigens nu pas goed, waarom men voor ons de
plaats “Oene” had uitgezocht. Ja, ja!
 
Jullie vragen zich nu misschien af? Is dat wat voor mij,
zo’n rally? Ik zeg 100% ja. Probeer het een keer, maar
heb niet de illusie, dat het eenvoudig is. Alles valt of
staat met een navigator die de kaartlees systemen
begrijpt. De rijder hoeft alleen maar de opdrachten
van de navigator op te volgen. Het volgen een cursus
helpt je letterlijk op de goede weg.
 
Tot slot geldt mijn dank vooral Chris Budde, die deze
Kaartleescursus binnen de KGCN heeft gepromoot
en met succes. 18 Equipes (36 personen dus) is een
heel goed resultaat.
 
 
Het was een leerzame, gezellige en spannende dag.
Echt weer eens wat anders.
 
Jan van Ruijven
 
 

KAARTLEESCURSUS 23 MEI
Jan van Ruijven.
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Onderhoud.
Auto's uit vervlogen tijden waren vaker in de garage dan auto's van nu, die vaak tienduizenden kilometers
kunnen rijden zonder tussendoor ooit de garage te hoeven zien.
Groot voordeel van de Karmann als oldtimer is dat er heel veel onderdelen makkelijk verkrijgbaar zijn, die
bovendien niet veel kosten.
De onderhoudsinterval is 5.000 kilometer, voor de wat jongere Karmanns 7500 kilometer. Typisch klein onder
houd wat dan plaats moet vinden is het controleren van de contactpunten (Dit heeft met de ontsteking te
maken), de afstelling van de klepspeling en het vervangen van olie. Dit zijn klusjes die ook beginners na enige
oefening zelf kunnen doen.
Ben je technisch handig of wil je dat leren? Dan kun je hier véél kosten besparen. Het onderhoud is relatief
eenvoudig en er  zijn veel onderdelen en handboeken en websites vol liefhebbers die elkaar steunen. Als je
niet zelf kunt sleutelen, bedenk dan: Hoeveel geld heb ik te besteden voor onderhoud? Die kostenpost kan
flink oplopen.
Oliepeil meten en olie bijvullen

Met name de olie is een punt van speciale aandacht. Controleer zéér regelmatig je olie! De Karmannmotor
heet dan wel een luchtgekoelde motor te zijn, maar gebruikt de motorolie niet alleen om te smeren maar
ook om te koelen. Zorg dus altijd dat je olie netjes tot aan het streepje gevuld is. (Te veel is ook slecht overigens!)
Het is belangrijk om te volgen of je auto veel olie verbruikt. Onderaan de auto - onder het carter om precies
te zijn - zie je soms een paar druppels hangen. Dat is op zich niet vreemd, want door het uitzetting van het
metaal en ouderdom van de pakkingen - afdichtende ringen en rubbers tussen metalen onderdelen - kan
het op een gegeven moment een beetje "zweten" of "lekken". Dit mag hooguit een paar druppels zijn, anders
is het een teken dat er meer aan de hand is.
Op de foto kun je zien waar je het oliepeil meet (Altijd bij een koude motor) en waar je olie bijvult. Doe rustig
aan met bijvullen, want anders zit er te veel in, en dat is slecht.

 
 
 
Welke olie heeft mijn Karmann nodig?

In totaal zit er 2,5 liter olie in je Karmannmotor. Je hebt voor een standaard Karmannmotor ouderwetse, mi
nerale olie nodig. Type: multigrade 10W40 of 20W50.  
Die olie moet zeker één keer per jaar vervangen worden of elke 5.000 kilometer, ook omdat er geen oliefilter
is (zoals bij een moderne auto) maar slechts een zeef. Daardoor blijven verbrandingsresten en andere prut
langer in het carter rondzweven.
 
Voor de meeste Kevers zijn volop gebruikte, dus originele onderdelen te krijgen. Er zijn er ruim 21 miljoen van

TECHNISCHE RUBRIEK.
Kees Schultz.
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gemaakt, dus dat betekent een grote voorraad gebruikte onderdelen.Daarnaast worden er veel nieuwe
reserveonderdelen gemaakt, vaak in meerdere kwaliteiten en prijsklassen. Motoren worden indien nodig
gereviseerd of vervangen door een ruilmotor.
Leg een groot stuk karton onder de motor zodat als je soms morst dat de straat schoon blijft, zet een opvang
bak in het midden van de carter plug en haal deze eruit.Heb je geen plug moet je eerst 5 moeren er af

draaien en dan langzaam de laatste zodat het deksel langzaam scheef wegzakt en de olie eruit kan lopen.
Haal het deksel weg en de zeef eruit, maak het deksel schoon en vervang de pakkingen en vervang de zeef
ook, dan kan daar geen vuil inzitten.Schroef het deksel er weer onder met de bij behorende pakkingen en
koperen ringetjes. Doe eventueel een dun laagje siliconenkit aan de pakkingen, dat voorkomt eventuele
lekkages. Als je hiermee klaar bent kun je motor vullen met ± een 2.5 ltr motorolie, laat de olie even uitzakken
en zet de motorolie op peil.
Je koopt olie altijd per liter dus houd je ± een 0.25 ltr olie over.  Je kunt dit bewaren om bij te vullen, maar je
kunt( indien je die hebt) die olie ook gebruiken om je oliebadfilter van nieuwe schone olie te voorzien. Als je

dit doet, let wel op dat er niet meer olie ingaat dan tot de rode rand. Het bovenste deel kun je dan uitspoe
len met wat benzine. Even laten verdampen en dan het filter weer in elkaar  zetten en op de carburateur
monteren.
Veel succes met onderhoud.  Kees
 

KGCN bij FEHAC op AUTORAI.
 
Op zaterdag 25 april j.l. hebben we namens KGCN in de stand bij de FEHAC op de AutoRAI gestaan.
Hele ervaring! Ruim tevoren aanwezig banner van KGCN neergezet, gelijk promotie voor de club. FEHAC shirt
aan en dan van de 33 tot 35.000 bezoekers waarvan toch een groot aantal het voor de gelegenheid opge
zette Oldtimerpaviljoen hebben bezocht. Daar stond een schitterende collectie van zo’n 75 auto’s te pronken.
Veelal glimlachend, grijnzend werden de auto’s bekeken begeleid met de kreet van: die had m’n …. vroeger
ook! Kortom: feest der herkenning ! Ook de FEHAC stand werd goed bezocht en tig-keer uitgelegd waar deze
organisatie voor staat. En uiteraard ook KGCN genoemd waarbij talloze malen de foto van onze Karmann
Ghia werd bekeken. Samen met Bert Pronk (PR-FEHAC) vloog de dag om en was het zó 18.00 u. Stand oprui
men alles weer netjes voor het volgende team de volgende (laatste) RAI dag.
Nico & Sonja de Winter.
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Toon en Petra van Schaijk
 
Wie ben ik?
Toon van Schaijk uit Geldrop. Leeftijd 58 jaar en al 38
jaar getrouwd met Petra. We hebben een getrouwde
zoon. We worden in oktober voor de eerste keer opa
en oma. Ik ben timmerman van beroep en werk al 20
jaar als opzichter bij een bouwbedrijf. In mijn vrije tijd
ga ik graag naar buiten om te fietsen en te wandelen.
In de zomermaanden pakken we geregeld de Kar
mann om een ritje in Brabant of Limburg te maken.

 

Welk type en uit welk jaar?
T14 cabriolet van 28-02-1972.
 
 
Waarom een Karmann  Ghia?
Een Karmann Ghia omdat er niet zo vlug een Mustang
voor handen was. We zagen de appeltjes-groene
Karmann in de showroom staan en vonden de kleur
zo apart dat we er verliefd op werden.
 

 
 

Sinds wanneer in bezit?
We hebben hem op 20-08-2011 op naam gezet. We

zijn toen in september op vakantie gegaan naar
Winterberg in Duitsland. De gastvrouw van het Gast
hof was dol enthousiast toen ze de Karmann op de
parkeerplaats zag. 
 
Is er veel aan veranderd?
We hebben er een map bijgekregen met een fotore
portage uit Amerika, uit het droge Californië. Als we
daar doorheen bladeren denken we van niet.
 
Wie doet het onderhoud?
Henk van Eijk, VW-Classics in Someren.
 
Hoeveel kilometers per jaar rijd je?
Zo 2500 km, maar dat wil nog wel eens variëren.
 
Mag er wel eens iemand anders in je Karmann
rijden?
Bij hoge uitzonderingen, bijvoorbeeld bij een gala of
een trouwerij.

 
 

 
Wat is de mooiste rit tot nu toe?
We vinden alle ritten mooi die we tot nu toe hebben
gehad. Maar we vinden de trouwerij van onze zoon
in 2014 zelf de mooiste rit.
 
Wat is het beste muzieknummer om in een Karmann
te beluisteren?
Zijn er zo vele, maar het liefst Elvis.
 
Is het “ een poor man’s Porsche” ?
Wij vinden van niet.
 
Nog een leuke anekdote?
We waren op weg naar de Voorjaarsrit in Assen. We
hadden een pauze ingelast in Brummen toen er een
echtpaar naar ons toekwam om te vragen of ze een
foto mochten maken met mevrouw achter het stuur.
Dan konden ze de foto versturen naar haar familie
om te vertellen dat ze de auto cadeau had gekregen
voor haar verjaardag.

DE KARMANN VAN ………...
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Karmann plaatjes met Lou Smog
 
De auto is niet weg te denken uit het stripverhaal. Sommige striphelden zijn onafscheidelijk van hun auto, als
een hedendaagse versie van de ridder op zijn ros. Wie Guust Flater zegt, denkt aan de Fiat 509. Wat zou Rik
Ringers aanvangen zonder zijn Porsche 911? Bram Jager tuft rond in een Ford T. En ga zo maar door.
 
In 1985 bedenkt de Luikse tekenaar Georges Van Linthout het personage LOU SMOG voor het weekblad
KUIFJE. Deze Amerikaanse politieman uit de jaren 50 verplaatst zich in een rode Karmann Ghia cabrio Type
14 (van de auteur). Er zijn 8 albums uitgekomen (5 in kleurendruk bij Lombard en 3 in zwart/wit bij uitgeverij
Bonte).
 

 
nr. 1: “De vervloekte haven” (1990)
 
In opdracht van captain Cramer vertrekt luitenant Smog naar Port-Keenie in Maine. Onderweg snauwt een
trucker hem toe dat hij in een “oudewijven wagen” rijdt (p. 6, plaatje 4). Een onweer breekt los. En zeggen
dat Lou Smog van z’n oom Ernie de gave heeft geërfd om de tekens van de hemel te duiden…
 

DE AUTO IN DE STRIP.
Wilfried.
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nr. 5: “Ufo-alarm” (1993)
 
De apotheose: ditmaal krijgt de Karmann Ghia een ereplaats op de cover. Hij trekt nu zelfs een caravan. In
de gloedhete woestijn van Navajo-Pass (Arizona) werden vliegende schotels waargenomen. Lou Smog, Lefty
en Tania trekken uit op onderzoek naar een verdachte verdwijning.
 

nr. 7: “Misdaad op misdaad” (2010)
 
Dit album bundelt vier korte verhalen die tussen 1987 en 1990 zijn verschenen in het weekblad KUIFJE: Ver
dachte avonturen – Maak je niet druk Glory – Gratis olie verversen – Man overboord. Er komen enkele
spannende achtervolgingsscènes in Hollywood stijl in voor.
 
Met vriendelijke toestemming van de auteur en van uitgeverij Glénat.
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Schaap in wolfskleren.
 
Dat er in Brazilië ook een VW fabriek bestaat  is al eens eerder aan de orde gekomen.
De VW fabriek in Sao Paulo Brazilië heeft altijd een redelijk zelfstandige koers van Wolfsburg mogen varen. In
de zestiger jaren maakte men in de Braziliaanse fabriek van Karmann de nog enige sportwagen die daar
verkrijgbaar was n.l. de Karmann Ghia TC. Deze auto had aan het einde van de sixties zijn beste tijd gehad
en was het tijd voor iets nieuws. De invoer voor de automarkt was toen gesloten. Er werden diverse ontwerpen
gemaakt en dit stond onder leiding van ene Heer Schiemann. Er werd gekozen voor het onderstel van de
VW Variant met een 1700 cc luchtgekoelde boxermotor die 75 PK op de achterwielen kon brengen en
daarmee een top van 160 KM/U. Niet bepaald een snelheidsmonster, terwijl de uitstraling van de carrosserie
anders deed vermoeden. De auto was daarmee een schaap in wolfskleren. De SP 2, SP staat voor Sao Paulo,
de stad waar de auto werd gebouwd, werd spottend ook wel Sem Potencia genoemd. Dat betekent: zonder
kracht.
Dit alles neemt niet weg dat het ontwerp wel degelijk waardering kreeg en’ VW do Brasil’ (zo heet de fabriek)
een mooie auto op de weg heeft gezet. De auto kreeg van huis uit een striping over de flanken mee, een
mode verschijnsel in die tijd. Ze werd voor het eerst aan het publiek getoond op een autobeurs in 1971, maar
kwam pas in 1972 in de showrooms. Toen in februari 1976 definitief het doek viel voor de SP 2 waren 10.205
exemplaren gebouwd. Op 670 auto’s na waren deze allemaal voor de Zuid-Amerikaanse markt bedoeld. Er
is zegge en schrijven één auto als nieuw in Europa verkocht, in Portugal.
Er zijn nog wel plannen geweest een opvolger in Brazilië te bouwen onder de naam SP 3, maar die kwamen
niet verder dan de tekentafel. De wagens zijn (ook in Europa) geliefd onder verzamelaars. Soms duikt er wel
eens op tijdens een meeting. Tijdens de produktie-periode was de aanschafprijs ongeveer even hoog als de
Kever.  De marktwaarde van een exemplaar nu, in topstaat ligt tussen de 30.000 en 35.000 Euro.
 
 

De VW SP2
Leo Eras.
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Achteruitrijlamp op onze KG uit '66.
 
Na een aantal jaren zonder te
hebben gedaan, was ik van me
ning dat we niet langer konden
rijden zonder achteruitrijverlich
ting. Als we achteruit wilde rijden,
was het voor mensen achter ons
niet duidelijk wat we gingen doen.
Er is wel een lamp op de bumper
gemonteerd, maar deze werkte
niet. Het was al een aantal malen
voorgekomen dat er werd getoe
terd, omdat er werd verwacht dat
we zouden doorrijden. Dit terwijl we
achteruit wilde inparkeren. Erger
nis alom en het moest maar eens
veranderen.

 

Niet getreurd werd mij verzekerd.
Het was kinderlijk eenvoudig. Ik
was waarschijnlijk gewoon de dra
den vergeten te monteren op de
schakelaar in de versnellingsbak.
Dus ik de auto op de krik gezet en
er onder gedoken. Het was makke
lijk te zien met een looplamp erbij,
maar na wat zoeken en voelen,
alles behalve een schakelaar met

pennetjes. Op de verwachte plek
kon ik alleen een dicht vlakje voe
len op de versnellingsbak. Na
vraag leerde mij dat er inderdaad
oudere bakken zijn die geen plek
hebben voor een schakelaar. Dat
was dus even pech.
Maar niet getreurd. Na wat heen
en weer vragen op bijeenkomsten,
bleek ik niet de enige te zijn die hier
mee geworstelde. Een echte Kar
mann wordt uiteindelijk met de
hand gemaakt en geen één is
hetzelfde, zeker niet na een drie tal
revisies. Gerard wist er een oplos
sing voor. Hij wist mij te vertellen dat
er speciale schakelaars beston
den die uitkomst konden bieden.
Een oud boek bood twee oplossin
gen.

 

 
 
Er kan een hevel worden gemon
teerd op de reactiestang van de
versnellingspook naar de bak. Als
de pook in de achteruit stand
wordt gezet, wordt de schakelaar
ingedrukt en gaat de achteruitrij
lamp aan.

Hiervoor moet er het nodige wor
den geklemd en vond ik het maar
de vraag of alles zou blijven zitten.

 

De tweede oplossing vond ik beter.
En schakelaar die aan de snel
heidsmeter gemonteerd zit. Als het
rechter voorwiel één hele slag
achteruit heeft gedraaid, schakelt
de achteruitrijverlichting aan.
 

Eind goed, al goed. We hebben
een achteruitrijlamp die werkt. Ik

vind het geweldig
dat er in de begin
jaren van VW al op
lossingen waren die
voor iedereen een
uitkomst boden.

 
 
Wouter Bakker

MONTEREN ACHTERUITRIJLAMPEN.
Wouter Bakker
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www.ames.nl   Tel. 078 - 614 33 22

Ames heeft vestigingen in Dordrecht, Oud-Beijerland, Ridderkerk, 
‘s Gravendeel (servicevestiging) en Zwijndrecht (servicevestiging en occasions)

VWI

Evenementenkalender 2015
5 juli Zomerrit De Zeven Oude Dorpen in Noord Holland/ Start in Avenhorn(Zie GV 105, pag. 21
5 september Najaarsrit in de Hoekse Waard(Zuid Holland) uitnodoiging zie pag. 
10 oktober Einde seizoenbijeenkomst(lokatie n.n.b.)

Ledenmutaties
Nieuwe leden
2151288 Bennekom, N. van   Achterdijk 9, 3998 NE Schalkwijk, 14 coupé 1969
2151291 Leuven, T. van        Aziëweg 21a, 4561 PC Hulst, 14 cabrio 1967

Egmond aan Zee, Boulevard Loosduinen(Den Haag), Kampeerterrein "Ockenburgh"
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De klassieke voertuigen erkend als erfgoed?
De FEHAC spant zich in om de overheid ervan te overtuigen dat onze klassieke voertuigen niet alleen een
prachtige hobby zijn, maar dat we met z'n allen ook een belangrijk stuk Nederlands [mobiel] erfgoed in stand
houden.
In dit kader is het van belang te weten dat de FIVA al een aantal jaren geleden de erfgoedkant van de
voertuigen heeft onderkend en dit heeft vastgelegd in het Charter van Turijn. (zie : http://www.fiva.org/site/
en/publications/category/2-charta-of-turin)
Eind vorig jaar hebben wij een reactie ingediend op het concept Erfgoedwet die voor het zomerreces naar
de Tweede Kamer gaat.
Daar in stellen wij dat het mobiele erfgoed [weg, lucht, water en rail] in de nieuwe wet genoemd moet
worden als zijnde een essentieel onderdeel van het totale erfgoed dat beschermd en behouden moet blijven.
Zo'n wettelijke erkenning is voor de FEHAC een extra steun in de rug bij onze gesprekken met de diverse
overheden.
De erfgoedwet gaat eigenlijk alleen over gebouwen, en dan uitsluitend de gebouwen die eigendom van het
Rijk zijn. Wanneer dus het mobiel erfgoed deze keer in de Memorie van Toelichting wordt genoemd (zoals de
verwachting is) is dat al een grote stap in de goede richting.
Een ander, veel zichtbaarder resultaat van deze campagne waarmee we de buitenwereld laten zien wat
voor een mooi erfgoed we beheren, was onze inzet bij de afgelopen Open Monumentendag.
Velen van u hebben met hun klassieker bij een Open Monument gestaan. Open Monumenten Dag 2015 is
in zicht en opnieuw doet de FEHAC, samen met de Stichting Open Monumenten Dag, een beroep op u om
deel te nemen aan de komende Open Monumentendag 12 en 13 september 2015.
Het is van essentieel belang voor het verkrijgen van de wettelijke status van mobiel erfgoed dat de achterban
van de FEHAC zich weer op indrukwekkende wijze presenteert.
Ook elders is het mobiele erfgoed in beweging. Het Duitse parlement onderzoekt of een UNESCO erkenning
als werelderfgoed haalbaar is. Het parlement van de Deelstaat Brandenburg heeft nu de opdracht om dat
onderzoek te doen en in dat kader wordt er eind juni in Bonn een manifestatie gehouden, waarvoor ook
federaties uit omringende landen zijn uitgenodigd.
De FEHAC zal daar zeker bij zijn!
 
 

FEHAC App gaat live.
In december 2014 is de komst van de FEHAC App al aangekondigd en nu is het zover: iedereen bij de FEHAC
kan de FEHAC App gratis downloaden. We werken continu aan de verbetering van de FEHAC app en
daarom zien we uw opmerkingen en/of suggesties ook graag tegemoet!
De FEHAC App heeft grote voordelen:
de FEHAC App is gratis voor de leden van de clubs
de FEHAC App geeft korting op de producten en diensten van de FEHAC Business Partners
de gebruiker heeft altijd de laatste info van de FEHAC
de FEHAC App is exclusief voor leden bij de FEHAC aangesloten verenigingen
Registreren om FEHAC App te krijgen:
Om exclusief gebruik te kunnen maken van alle voordelen die de FEHAC App biedt, moet aanstaande ge
bruiker zich wel eerst bij de FEHAC registreren. Bij de aanmelding moeten de volgende gegevens worden
ingevoerd: naam, e-mailadres, van welke club men lid is en het lidmaatschapsnummer bij de club. De FEHAC
gebruikt deze gegevens alleen om te controleren of de aanvrager wel recht heeft om deze app te downlo
aden, verder helemaal nergens voor.
De clubleden moeten zich dus zelf aanmelden om de FEHAC App te kunnen verkrijgen. De FEHAC vraagt de
aangesloten clubs daarom om het aanmelden voor deze app onder de aandacht van hun eigen leden te
brengen.

Voor Apple en Android
De FEHAC App wordt via een eigen, beveiligde verbinding gedownload; dus niet via een webshop.
U kunt de FEHAC App downloaden via de volgende link: http://www.fehac.nl/app
U komt dan op een pagina waar in het kort wordt uitgelegd hoe u de FEHAC App op uw apparaat kunt in
stalleren. U kunt op de knop ‘Aanvraag van de App’ (voor Android en Apple zijn er verschillende versies)
klikken om deze gegevens in te voeren. Na deze registratie krijgt u op het opgegeven e-mailadres de link om
de App te downloaden en een handleiding hoe de App geïnstalleerd moet worden op uw smartphone of
tablet. Er zijn een tweetal verschillende links, één voor Apple (iPad en iPhone) en één voor Android toestellen.
De FEHAC-App werkt niet op andere platforms. Opmerkingen en suggesties over de app zijn welkom op ons
e-mailadres:secretariaat@fehac.nl
De FEHAC wenst u veel plezier en vooral voordeel met deze FEHAC App.
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# 4155

Paruzzi.com/verzending

voorwaarden op www.Paruzzi.com/verzending

GRATIS
VERZENDING
vanaf € 50,00

Paruzzi Classic VW Supplies
Meer dan 60.000 onderdelen voor je klassieke Volkswagen

w w w . P a r u z z i . N L -  Tel. 0113-503555
w w w . P a r u z z i . B E -  Tel. 09/349 41 31

De levering in België en Nederland is GRATIS vanaf een bestelling van € 50,00.
Ga naar  www.paruzzi.com/nieuwsbrief , registreer voor onze gratis 

nieuwsbrief en blijf op de hoogte van wat er allemaal gebeurt in de VW scène !

GRATIS

# 16409

# 1495

# 4498

# 4755

De Karmann Ghia gebruikt voor de 
deurpanelen andere clips dan voor de 
achterpanelen.  Worden per 15 stuks 
geleverd.

Bekledingspaneel / dakpaneel clips

Inruil van je oude versnellingsbak is niet 
nodig, eenvoudig online bestellen en 
de volgende werkdag word je nieuwe 
(gereviseerde) versnellingsbak zonder 
verzendkosten thuis bezorgd. 

Er zijn door Volkswagen twee maten 
ventielen toegepast afhankelijk welke 
velg er is gemonteerd met een ventiel gat 
van 15.7 mm of met een gat van 11.5 mm. 

Je hebt vanaf heden de keuze uit het 
origineel ontwerp (onbehandeld staal 
onder nummer # 1755) of deze RVS 
gepolijste uitvoering voor de type 1 met 
25 pk of 30 pk. 

Gereviseerde versnellingsbakken

Standaard ventielen voor Ghia

Roestvrijstaal stoterstangpijpjes

Eind mei 2015 beschikbaar, dit is de 
vijfde editie van ons technisch magazine. 
Registreer voor de Paruzzi Nieuwsbrief en 
ontvang deze gratis:
www.Paruzzi.com/nieuwsbrief

Paruzzi VWebMAG nummer 05

www.VWebMAG.eu
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Originele Volkswagen onderdelen

www.Paruzzi.com/OEM

Paruzzi is de offi ciële partner 
van Volkswagen Classic Parts

Deze knop heeft de vormgeving die 
na 1970 door Volkswagen is toegepast. 
Wordt geleverd inclusief 12 volt lampje. 

Knop alarmlichtschakelaar

Paruzzi App

NIEUW

Onze webwinkel werd helemaal 
aangepast om de mobiele gebruiker 
te dienen. Installeer nu de App voor je 
iPhone, iPad of Android toestel.

De nieuwe Paruzzi App!
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06-36310893 - info@rogiclassics.nl
www.rogiclassics.nl

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

onderdelen.
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KARMANN GHIA CLUB NEDERLAND
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                 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. 

.
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
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onderhoud & tuning

webshop

onderdelen

camperverhuur

restauratie

trouwkevers

occasions

porsche onderhoud

www.vwairhouse.nl
Marconistraat  28 •  2181  AK Hi l legom •  Tel .0252-544343 •  Fax.  0252-544283 •  info@vwairhouse.nl

New name,  same performance,  same qual ity .
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onderdelen
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