
Indien onbestelbaar retour: Oude Kerkweg 42, 1251 NZ Laren

Ka
rm

a
nn

 G
hia Club Nederla

nd

                               

                                         

                                    AIRCOOLED SCHEVENINGEN
                                  EINDE SEIZOENSBIJEENKOMST
                                     DE KARMANN IN DE KRANT
                               VERSLAG JUBILEUM DENEMARKEN
                                     VERSLAG ZOMERRIT 5 JULI
 

UITGAVE VAN DE KARMANN GHIA CLUB NEDERLAND l 22e JAARGANG NUMMER 107 - OKTOBER 2015





KARMANN GHIA CLUB NEDERLANDKARMANN GHIA CLUB NEDERLAND

Ka
rm

a
nn

 G
hia Club Nederla

nd

VOORWOORD
Jan van Ruijven

INHOUDSOPGAVE
       3           Voorwoord / Inhoudsopgave
       5           Colofon
       7           Aircooled Scheveningen / Einde-seizoen-bijeenkomst
       8           Vacatures
       9           De Karmann in de krant / Ledenadministratie
11/12/13    Verslag Jubileum Denemarken
13/14          Verslag " De vergeten showroom" 
       15         KGCN-Zomerrit 5 juli
16/17          Technische Rubriek
       18         Foto's uit de oude doos
       19         Column
21/22/23     Interview met Georges Van Linthout

Terug- en vooruitblik.
Het zomerseizoen is inmiddels achter de rug en de herfst staat voor de deur. Ik hoop dat jullie kunnen terug
kijken op een mooie vakantie, al dan niet met de Karmann Ghia.
Als je dit leest hebben wij in ieder geval onze Najaarsrit van 5 september achter de rug. De einde-seizoen
bijeenkomst staat nu voor de deur. We gaan ons opmaken voor de afsluiting van het seizoen op 10 oktober
en nadenken over de activiteiten van 2016 en daarvoor voorbereidingen treffen. Ook worden, zoals al eerder
aangekondigd, de resultaten van de enquête en van de werkgroep Leden werven en behouden bekend
gemaakt. Hans de Vries en zijn helpers/vrijwilligers hebben zich hiermee bezig gehouden.
 
In mijn optiek hebben we de afgelopen maanden mooie evenementen gehad, waarbij ook het Jubileum
treffen in Denemarken als geslaagd mag worden genoemd. Naast deze positieve geluiden moeten we helaas
ook een wat minder positief geluid laten horen en wel dat 2 bestuursleden, Nico als penningmeester en Sonja
als evenementencoördinator, hebben besloten hun functie te beëindigen. Een zwaarwichtige reden voor
hen is dat zij zich niet kunnen vinden in het ‘Beleidsplan 2015-2020’, dat op 1 maart in de Algemene Leden
vergadering is vastgesteld. Als bestuur kunnen wij niet anders dan dit besluit respecteren. Ik denk dat ik namens
alle leden spreek wanneer ik zeg dat zij zich gedurende de achterliggende vijf jaren met grote inzet en be
trokkenheid voor onze club hebben ingezet, waarvoor wij hen dank verschuldigd zijn. Wij zullen vanzelfspre
kend op een nog nader te bepalen moment passend afscheid van hen nemen.
 
Voorts heeft het bestuur eind juni van Tom Kouters de mededeling ontvangen dat hij zijn taak als ledenad
ministrateur per 1 juli wilde beëindigen. Als gevolg hiervan heeft het bestuur besloten dat zijn taak binnen
het bestuur tijdelijk door George en Peter zal worden opgepakt. Deze informatie hebben wij enige tijd geleden
al op de website geplaatst. Ook Tom wordt hartelijk bedankt voor zijn werk gedurende de afgelopen jaren.
Nu er in korte tijd een aantal vacatures is of gaat ontstaan, hoop ik dat er mensen in onze club bereid zijn
om één van deze taken op zich te nemen. Om in de ontstane vacatures te voorzien worden in deze Ghia
Varia kandidaten opgeroepen zich bij het bestuur aan te melden. Wij hopen dat er zich op korte termijn
kandidaten melden.
 
Op 10 oktober zullen we tijdens onze ‘Einde seizoen bijeenkomst’ de resultaten van de plannen bekend maken
en bespreken.
 
Graag tot ziens tijdens de ‘Einde seizoen bijeenkomst’ op 10 oktober in Spijk.
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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.

4



KARMANN GHIA CLUB NEDERLANDKARMANN GHIA CLUB NEDERLAND

Ka
rm

a
nn

 G
hia Club Nederla

nd

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
a.i. George Steur/Peter de Jong
p/a Oude Kerkweg 42
1251 NZ Laren
06-26142505/06-54356381
ledenadministratie@karmannghia
club.nl
 
EVENEMENTEN
Sonja de Winter
Hackfortstraat 32
3223 GC Hellevoetsluis
0181- 325664/ 06-23642096

evenementen@karmannghiaclub.
nl
 
TECHNISCH ADVISEUR
Dick Loenen
Voor informatie bellen ma t/m
vrijdag
van 19.00 – 21.00 uur.
035- 6245223
Kees Schultz
06- 26042266
Willem Neelen
06-22547002
Vragen via email:
technischadviseur@karmannghiaclub.
nl
 
ERELEDEN
B.J. van Bolhuis, D. Snel, W. Arpink
 
KLEINE ADVERTENTIES
Kleine advertenties (aangeboden/
gevraagd/ te ruil) zijn voor leden,
inclusief foto’s, gratis.
George Steur
Oude Kerkweg 42
1251 NZ Laren
Opgaven, inclusief foto’s, liefst per
email of schriftelijk naar boven
staand adres.
redactie@karmannghiaclub.nl
 
RECLAME-ADVERTENTIES
Voor reclame-advertenties kunt
U contact opnemen met de redac
tie.
 
redactie@karmannghiaclub.nl
 
Bij plaatsing gedurende een
kalenderjaar
(minimaal 5 nrs.) 10% korting.
 
SLUITINGSDATUM COPY
De volgende Ghia Varia verschijnt
december 2015.
De deadline voor kopij is:
15 november 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:
Peter de Jong
Grondel 8
1275 BG Huizen 
06-54356381
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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Aircooled Scheveningen
 Op de website gekeken wat dit festijn inhield
en het promofilmpje bekeken.
Dit leek mij wel wat… Inschrijven dus!
Na het inschrijven de bevestiging per e-mail teruggekregen.
17 mei stralend weer, daar kan het niet aan liggen.
 
9:30 aankomst Scheveningen. Daar kregen wij een plek
toegewezen, karton onder de auto i.v.m. olievlekken(wordt
geregeld door de organisatie)
10:00 stoeltjes + tafeltje + koelbox uitgestald
10:30 even een loopje over de boulevard
10:45 nog steeds lopen…
11:00 nog steeds lopen…
11:15 nog steeds lopen want we zijn nog lang niet aan het einde
van de boulevard met ruim 800 luchtgekoelde auto’s
11:30 het einde van de wandeling komt in zicht
11:45 even een kopje koffie in de strandtent i.v.m. de stralende zon alles in smeren
met zonnebrand
12:15 bij de auto terug en genieten van de horde mensen die al dit moois komen bewonderen
13:15 tijd voor een hapje eten in een strandpaviljoen
14:15 terug bij de Karmann, zitten en alle vragen van de toegestroomde mense beantwoorden
Tijdens het bewonderen van de vele mensen die op dit festijn zijn afgekomen mag een natje niet ontbreken.
Dus de koude Radlers mogen de koelbox verlaten en worden door ons in het zonnetje genuttigd. De tijd vliegt
voorbij, voordat we het weten is het 17:00 uur. Snel alles inpakken, want het wereldrecord langste bruidsstoet
staat op het punt van beginnen en tevens einde festijn. Aansluiten geblazen… Het record is daar. Ruim 800
luchtgekoelde auto’s achter het bruidspaar aan, met als gevolg dat wij 1 uur en 20 min over de boulevard
hebben gedaan. Maar dit mocht de pret van die dag niet drukken. Het was een schitterende dag geweest!
Mocht u dit wat lijken? Ik wil volgend jaar met een groepje gaan, want dit jaar waren er maar 5 Karmann
Ghia’s van de 800 luchtgekoelde die dag. Dit moet met de Karmann Ghia club volgend jaar toch beduidend
beter kunnen.
Groetjes, Sandy en Richard
 

Einde seizoen bijeenkomst / Extra ledenvergadering
Traditiegetrouw vindt aan het eind van het seizoen onze “Einde seizoen bijeenkomst” plaats, waarvoor we
jullie van harte uitnodigen. Deze seizoenafsluiting vindt plaats op 10 oktober 2015 in het gezellige Dorpshuis
“De Lindehof”, Spijkse Kweldijk 53, 4212 CX Spijk (gemeente Lingewaal). Dit adres is gemakkelijk via de A15
of de A 27 te bereiken (nabij knooppunt Gorinchem).
Voor de deelnemers die met de Karmann Ghia komen is er exclusief voor de KGCN parkeerruimte op het
plein voor de deur van de bijeenkomst gereserveerd.
 
Gelet op het programma is deze bijeenkomst tevens als een extra ledenvergadering te beschouwen, met
slechts twee agendapunten, namelijk de presentatie van de gehouden ledenenquête en een presentatie
door de werkgroep Leden werven / leden binden.
 
PROGRAMMA
12.30 uur ontvangst met koffie/thee (2x) met een koekje
13.30 uur opening
13.35 uur Presentatie resultaat van de gehouden ledenenquête en een korte presentatie door de Werkgroep
Leden werven / leden binden
14.30 uur Bespreking en conclusie
15.00 – 16.00 uur afsluitende borrel met hapjes (2x) aangeboden door het bestuur.
 
Gelet op het belang voor de toekomst van onze Karmann Ghia Club zouden wij het fantastisch vinden als
zoveel mogelijk leden komen en aan de bespreking een bijdrage leveren. Deelnemers hebben de mogelijk
heid om voorafgaand aan de bijeenkomst voor eigen rekening een lunch te gebruiken.
HET BESTUUR
 

7



KARMANN GHIA CLUB NEDERLAND

Ka
rm

a
nn

 G
hia Club Nederla

nd

OPROEP
Vacature penningmeester, evenementencoördinator en ledenadministrateur
 
Ter versterking van ons bestuur, zijn wij per 1 november 2015 op zoek naar een nieuwe evenementencoördi
nator en een penningmeester (z.s.m. om een goede overdracht te waarborgen). Tevens zijn wij, per 1 no
vember, op zoek naar een ledenadministrateur. De ledenadministrateur maakt geen deel uit van het bestuur.
Voor de drie functies zoeken wij leden die enthousiast, praktisch en communicatief vaardig zijn, maar bo
venal de club en de Karmann Ghia een warm hart toedragen.
Om een duidelijk beeld te geven wat de taken voor de verschillende functies zijn, volgt hieronder een taak
omschrijving. Mocht u belangstelling hebben voor één van deze functies, dan kunt u zich melden via secre
taris@karmannghiaclub.nl.
 
Taken penningmeester
Het innen van de contributiegelden.
Het innen van sponsor- en advertentiegelden.
Het bewaken van de begroting.
Mede bestuursleden voorzien van financiële overzichten (afleggen verantwoording).
Het maken van een financieel jaarverslag (exploitatierekening, verlies- en winstrekening en balans) en het
toelichten daarvan op de ALV.
Het in januari verzamelen van alle gegevens voor de begroting van het komende jaar.
Het opstellen van de begroting voor het komende jaar.
Het aanleveren van facturen van adverteerders/sponsors.
Jaarlijks tijdig een afspraak maken met de kas controlecommissie en hen van de benodigde stukken voorzien.
Het bijwonen van bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergadering.
 
Het is noodzakelijk dat de penningmeester over enige boekhoudkundige kennis beschikt en ervaring heeft
met computers.
 
Taken evenementencoördinator
Regelen en organiseren van locatie t.b.v ledenvergadering, technische dag en eindeseizoensborrel.
Organiseren van Aircooled Winterfest, Internationaal Keverweekend Wanroij en andere luchtgekoelde clubs
in NL en buitenland(hoft niet persé KG te zijn, maken ook wel eens gecombineerde ritten),
Coördineren van ritten (voorjaars-, zomer- en najaarsrit).
Onderhouden van contacten met overige KG clubs in het buitenland.
Verantwoordelijk zijn voor budgetbewaking van de evenementen.
Aanspreekpunt zijn voor alle organisatorische vragen omtrent evenementen.
Aansturen van evenementencommissie.
Het bijwonen van bestuursvergaderingen en Algemene Ledenverfadering.
 
Taken ledenadministrateur
Verwerken van ledenmutaties in ledenlijst (nieuw lid, opgezegd lid, verandering in adres of auto).
Doorgeven van ledenmutaties aan bestuursleden d.m.v. versturen nieuwe ledenlijst.
Doorgeven van ledenmutaties betreffende aanmelding of opzegging aan penningmeester.
Verzorgen van jaarlijkse presentatie op ALV betreffende stand van zaken leden.
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Door de lens van…..
Werken in de zinderende hitte, een
lekker ijsje eten,
bakken op het strand. AD-fotogra
fen leggen de zomer in
Nederland vast. Arie Kievit stuitte in
Zuid-Beijerland op
Hans en Louise de Vries en hun VW
Karmann Ghia.
Ze controleren de route van de

puzzeltocht die ze hebben
uitgezet voor hun oldtimerclub.
" Rijden in een cabrio geeft
het ultime gevoel van vrijheid," zegt
hij. " Je komt op de
mooiste plekjes van Nederland. En
als iedereen zit te puffen
van de hitte, weet ik een manier om
koel te blijven,"

De Vries was als kind al geboeid door het geluid van dit type Volkswagen. Tien jaar geleden tikte hij zelf een
exemplaar op de kop. Hij rijdt er gemiddeld 5000 km per jaar mee. Hij heeft de auto onlangs volledig laten
restaureren. " Het kost een vermogen. Maar hij kan weer 25 jaar vooruit. Tegen die tijd ben ik 85. Mijn zoon
hoopt dat ik dan niet meer rijd. Want hij wil de auto graag overnemen." 

KARMANN GHIA IN DE KRANT.

Ledenmutaties
Nieuwe Leden
2151287 Jansen, H.A.M. Thielmonde 55 3261 VE Oud Beijerland zoekende
2151290 Pereira, L. Abdissenstraat 19 B-3510 Kermt Belgie 14 coupe 1972
2151292 Haegeman, M. Regentesselaan 15 2281 VA Rijswijk 14 cabrio 1974
2151293 Vries, de, F Panoramaweg 27 6721MK Bennekom 14 coupe 1970
2151294 Kleijn L.T. Neeltje Griffijnstraat 7 3065KD Rotterdam KG14 coupe 1971
2151295 Maessen. H Frans Erenslaan 24 6164JH Geleen zoekende
Opgezegd
2131229 Kaak, H Noordweg 86 3704GN Zeist 14 coupe
2050962 Brouwer, A. Kruisbeklaan 11 2566 CL Den Haag 34 coupe
94094 Walsum, L. Van Burg. Guljelaan 9 4837 CZ Breda 14 cabrio 1965

Evenementenkalender 2015
10 oktober Einde-seizoen-bijeenkomst / Extra ledenvergadering - zie uitnodiging in deze Ghia Varia
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KGCN bezocht Deens jubileum.
Onze Deense zusterclub viert dit jaar haar 35 jarig bestaan. Zelf beweert zij de oudste Karmann Ghiaclub te
zijn. En dat zou weleens waar kunnen zijn.
Het begint inmiddels op een traditie te lijken, elkaar op te zoeken tijdens een jubileum. Tijdens ons geweldige
jubileum in 2014, werden wij als club van harte uitgenodigd om dit jaar naar Grenaa in Denemarken te komen
om daar gezamenlijk een feestje te vieren.
Welnu, 18 leden van de Karmann Ghia Club Nederland zijn afgereisd naar Denemarken.
Onze evenementencoördinator Sonja heeft samen met haar Nico een hoop voorwerk gedaan.
Niet alleen een voortreffelijke route voorgesteld richting Grenaa, maar ook overnachtingsadviezen gegeven.
Uiteraard was het gebruik hiervan geheel vrijblijvend.
Daarnaast heeft Sonja er ook nog eens gezorgd voor een passend cadeau voor onze Deense vrienden;
namelijk een prachtige mand met typische producten van de lage landen.
Een aantal verzamelde zich op woensdag 17 juni in Hengelo. Het was al gelijk een gezellig samenzijn met
prachtig weer. Op het terras werden we toegesproken door Sonja waarin zij ons welkom heette en de mand
presenteerde. Deze mand wordt in Grenaa door onze voorzitter Jan van Ruijven overhandigd aan de jubila
rissen. Vervolgens gingen we flux op weg naar onze 1e van de 2 overnachtingsadressen. Fred en Jose De
manet zijn zo vriendelijk geweest het cadeau in hun auto te vervoeren naar Denemarken.

Na een mooie toeristische rit kwamen we aan in het hotel Gut Altona. Met prachtig weer werden daar eerst
de dorstige kelen gesmeerd, voordat we gezamenlijk aan het diner begonnen. Na een prima overnachting,
dito ontbijt, werd er koers gezet richting Flensburg voor de 2e overnachting. Een deel van de groep koos er
voor om te dineren in Flensburg, een ander deel vond het aantal kilometers even genoeg om in het hotel te
dineren. Dat kan allemaal, immers: de leden van de KGCN zijn een grote vriendenclub.
Inmiddels was het vrijdag 19 juni geworden en vanuit het hotel was het ongeveer twee keer vallen om in
Denemarken te komen. Het weer was een beetje wisselvallig, maar dat mocht de pret niet drukken. Dene
marken is namelijk een wonderschoon land.
Vlak voor Grenaa werd het droog en brak de zon door. De cabrio’s gooiden de kap open om zo het evene
mententerrein op te rijden. Eenmaal aangekomen werden we zeer hartelijk ontvangen door het bestuur van
de Deense club. We kregen een duurzame tas met de opdruk Volkswagen, met onder andere een rallybord.
Het evenement was bij het Conferentiecentrum Kystvejens in Grenaa. Een enorm groot hotel, waarbij de
wandelschoenen geen overbodige luxe waren. De parkeerplaats moest al snel in 2-en verdeeld worden om
alle 89 Karmann Ghia’s te kunnen stallen. Het was een prachtig gezicht. Dorte Mark, voorzitter van de
Deense club, was zichtbaar trots. “Het is een record voor Denemarken om zoveel Karmann Ghia’s op 1 loca
tie te hebben”.
In de avond hebben we gezamenlijk genoten van een buffet onder begeleiding van livemuziek.
Zaterdagochtend na de briefing vertrokken we in stralend weer naar Ebeltoft, een havenstadje.
Na een werkelijk schitterende rit door het Deense landschap, stopten we eerst bij een kasteel. De Karmann
Ghia’s werden op hun plaats gedirigeerd voor een fotomomentje. Daar hadden onze Deense vrienden een
creatieve oplossing voor; zij hadden namelijk een sportvliegtuigje geregeld die ons vanuit de lucht op de
gevoelige plaat had vastgelegd.
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Na dit kodakmomentje, moesten wij als KGCN-ers uiteraard ook even op de foto. Een groepsfoto was snel
gemaakt. De rit werd voortgezet richting Ebeltoft. Eenmaal daar aangekomen kregen we een lunchpakket
en werden we in de gelegenheid gesteld een glasmuseum of een historisch oorlogsschip te bezoeken. Ieder
maakte een keuze en genoot volop die middag. Verder werden we vrijgelaten te doen wat we wilden, als
we maar die avond op tijd waren voor het diner met feestavond.
Die middag werd gebruikt om de musea te bezoeken en/of de omgeving te verkennen.
De feestavond startte met een heerlijk buffet. De bestuursleden van de Deense club mengden zich bij de
gasten aan tafel. Mede hierdoor werd de verbinding nog steviger gemaakt dan dat die al was. De avond
werd door een toespraak van Dorte officieel geopend. Zij las een bief voor, die zij van de zoon van onze Herr
Karmann gekregen had met daarin de felicitaties aan de Deense club. Na deze toespraak nam Jan van
Ruijven het woord om onze vrienden te feliciteren met hun 35 jarig jubileum. In die toespraak sprak Jan, naast
de felicitaties, ook zijn waardering en bewondering uit voor de organisatie en riep hen op naar voren te
komen om in het zonnetje gezet te worden. Vervolgens overhandigde Jan ons cadeau aan Dorte, dat door
haar in grote dankbaarheid en waardering werd aangenomen.
Die avond werd er nog lang gefeest, gegeten, af en toe een drankje genomen en veel bijgepraat. De Britse
delegatie nam van de gelegenheid gebruik om iedereen uit te nodigen voor hun meerdaags evenement
2016 in Schotland.
De volgende ochtend, inmiddels zijn we op zondag 21 aanbeland, gaan we naar een gezamenlijke meeting
van luchtgekoelde VW’s in Grenaa. Aldaar zal ook de uitslag van de Concours ‘d Élégance bekend gemaakt
worden. In de verschillende categorieën (type 14 coupe, type 14 cabriolet en type 34/TC) vielen Tom Kouters
met zijn schitterende type 14 cabriolet en Gerard Dolfing met zijn strakke en fraaie type 34 in de prijzen. Tom
mocht de 2e prijs in ontvangst nemen en Gerard de 3e prijs in hun categorie.
Aan alle mooie zaken komt een eind, zo ook voor ons. In de middag hebben we nog mogen genieten van
de mooie landschappen in de directe omgeving en was het weer tijd om afscheid te nemen. Hetzij direct in
1 keer naar huis, of met 1 of 2 overnachtingen.
Na trouwe dienst kon ik mijn Karmann Ghia na ruim 2000 kilometer gereden te hebben weer even laten uit
rusten.
Volgend jaar verheugen we ons op het evenement in Schotland. Velen van ons waren daar nu al enthousi
ast over. Maar waarover? Het land? De gezelligheid? De whiskey? Wie zal het zeggen, volgend jaar gaan we
het ervaren.
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" De vergeten showroom"  in Kolding (Denemarken)
Op maandag ná het evenement, hebben we met 3 auto’s, oftewel met z’n zessen: Ina, Wilko, Dirk, Keith en
ondergetekenden op de terugrit een tussenstop gemaakt in Kolding. Bert Pronk (FEHAC) gaf ons deze tip
toen we samen met hem op de Rai stonden. Hij informeerde of we wel eens met de KGCN naar het buitenland
gingen. We vertelden hem over Denemarken en zodoende. Het kwam voor ons mooi uit, want het lag op de
route en we wilden daar met de “terugrit”deelnemers naar toe gaan. Deze was behoorlijk uitgedund, maar
we hadden zo met z’n zessen wel een heel speciaal item! De eigenaar, Jens Sörensen, heette ons hartelijk
welkom en had duidelijk veel plezier in ons enthousiasme na het bekijken (er waren er meer) van de hal,
waar een aantal nieuwe auto’s van voornamelijk het merk Fiat stonden (Sörensen was een Fiat-dealer). Maar
ook jonge auto’s  van Renault, Audi, Lancia, Opel, BMW, Peugeot, zelfs een Autobianchi Transformable, Mini-
Cooper, Hanomag vrachtauto’s , zelfs een z.g.a.n . Lada uit de 70er jaren en nog veel meer andere merken,
kortom een hele verzameling.
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Ook was er in deze hal een trapje dat naar een kelder ging. Jens attendeerde ons hierop en dus gingen we
ook dit gedeelte bekijken. Nou, nou, wat een spullen, een waar Mekka voor de sleutelaars onder ons! Voor
de leek een berg oud ijzer maar voor hen… onvoorstelbaar wat er stond en lag! En niet alleen onderdelen,
maar ook hier auto’s waaronder zelfs een oude A-Ford , een verzameling van Nimbus (niet te verwarren met
de Nimbus 2000 van Harry Potter) motoren. Er lagen 2 zeldzame motorzijspannen, waar menig motorliefheb
ber zou van watertanden, volgens Wilko! Op het internet zetten of liefhebbers bellen…het zou storm gaan
lopen daar in Kolding! Maar ook al deze vervoermiddelen onder een hele dikke laag stof. Toen we hiermee
klaar waren en we Jens wilden bedanken zei hij: “ Ik heb nog wel een halletje! “ Ahum…. Een nog grotere
dan die we al hadden gezien, helemaal vol met auto’s! “ Gaaf, te gek , onvoorstelbaar”  zeiden we om
beurten tegen elkaar om zoiets dergelijks een keer te zien. Je leest het wel eens in de automagazines, maar
nu zien we het echt zelf! Kortom, even een correctie op de woorden in de column van Gerard Dolfing in de
Ghia Varia 106: Dromen zijn af en toe écht geen bedrog!!Nieuwsgierig? Schrijf bij Google: de verborgen
garage in Kolding, dan staat hier het complete verhaal over hoe dit tot stand is gekomen. Ook staat er nog
een filmpje van YouTube bij zodat je een idee krijgt van wat wij gezien hebben. Wij (Ina, Wilko, Dirk, Keith,
Nico en Sonja) hebben in ieder geval genoten!!
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KGCN-Zomerrit 5 juli.
De Oude dorpen tour.
 
Met de Lowlight Coupé op weg naar het plaatsje
Avenhorn. Daar was het tussen 10.00 en 11.00 uur 
verzamelen in het restaurant Avenhorn. De opkomst
was erg goed, er stond al een hele verzameling Kar
mann Ghia’s op de parkeerplaats toen wij aankwa
men en we werden ontvangen met koffie en gebak.
 

 

Het begon met een toespraak van de voorzitter en
een uitleg van Hellen over de rit.
Het weer begon mooi, maar de voorspelling was niet
zo gunstig. Na twee flinke buitjes, hebben we het toch
wel getroffen, het bleef redelijk droog,
Onze eerste stop was de Nibbixwoud jaarmarkt.  Het
had net flink geregend, het druppelde nog na, maar
we zijn met een aantal mensen de jaarmarkt opge
gaan. Het was daar heel gezellig, leuke kraampjes en
oude ambachten.
Toen kwamen we langs Museum Huis van Oud, een
huisje waar de tijd heeft stil gestaan. We kwamen daar
aanrijden, het werd gerund door een paar vrijwillig
sters die gelijk koffie/thee voor ons gingen zetten.
Toen ze dat gedaan hadden zei één van hen: “ Ik kom
zo bij jullie, maar ik ga eerst foto’s maken van jullie
auto’s, anders zijn jullie dadelijk weer weg.” We kre
gen een uitleg over het huisje, waar een gezin met 8
kinderen woonde, ongelooflijk in zo’n klein huisje. Er
zaten  bedsteden in, die waren zó klein, zo,n  1 ½
meter. De laatste bewoner was juist heel lang zei ze,
maar ze gingen zittend slapen, want zo redeneerden
ze, als je plat gaat liggen, stroomt het bloed in je hoofd
en dan kon je wel eens dood gaan. Ook weten wij nu
wat het gezegde  “ het ondergeschoven kindje” 
betekent: onder de bedstede zaten grote schuifla
den, die werden gebruikt als bedje voor de baby’s.
Ze gingen ook nooit ver van hun huisje vandaan, want
je kon wel eens van de aarde vallen. Maar die goede
oude tijd?  “ Nou ik weet het niet, ik denk dat we het
nu wel gemakkelijker hebben.” We kregen koffie/thee
en een lekkere koek erbij,  het was net even lekker
weer, dus  konden we op het terras zitten. De vrijwil
ligsters vonden het jammer dat we weer weggingen,
want er kwam een optreden. Toen we zeiden dat we

met een rit bezig waren snapten ze dat wel. Het was
heel leuk om al die oude dingen te zien. Het was een
hele mooie rit, hele mooie omgeving.
Toen we langs het brommermuseum kwamen, wilden
alle mannen wel even stoppen. Even oude herinne
ringen ophalen, welke brommers ze hadden gehad.
In de routebeschrijving stond dat de eigenaar een
liefhebber is en een geweldige verteller, Sonja vond
tussen de brommers een cd van Hawaï muziek en
daar bleek die man ook fan van te zijn. Toen Sonja
vertelde dat ze Hawaï-zangeres was, hebben we dat
geweten, want we kwamen daar helemaal niet weg!

 
 

 
 
Er was zoveel te doen onderweg, dat we geen eens
tijd hadden om te lunchen. En toen ging het bij ons
groepje fout…..we zijn nog gekeerd, maar we hebben
geen molen of bushokje gezien. De tijd begon al te
dringen, dus de TomTom op Avenhorn gezet en toen
maar naar het restaurant gereden. We vonden het
wel jammer, want van vele leden hoorden we dat de
vogelshow bij  het Roofvogelcentrum heel leuk was.
Maar helaas hadden wij daar geen tijd meer voor.
Maar ja, wij hadden weer andere dingen gezien.
Het diner was heel apart, meer dan 40 gerechten op
de kaart, vlees, vis en groenten. Het waren allemaal
kleinere gerechten en elke keer kwam de ober je
gerecht opnemen en kon je zoveel eten als je wilde,
het maakte niet uit in welke volgorde je alles nam.
Een zeer leuk concept.
 
Het was een hele leuke dag, heel gezellig, hele mooie
omgeving. We hebben de route bewaard en we gaan
die zeker nog eens overdoen!
 
Bedankt Sandy en Hellen.
 
Dirk en Nel.
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Stellen van kleppen.
 
Verwijder de klepdeksels met bijv een waterpomptang door de beugel naar beneden te drukken.
Tijdens het verwijderen van de klepdeksels kan er een beetje olie uit komen lopen. Om schoon te werken
verdient het aanbeveling dit met een bakje op de grond op te vangen. Meestal leg ik zelf een plaatje board
onder de hele motor.
 
De foto toont een van beide cilinderkoppen. De kleptuimelaars, stelschroef en borgmoer zijn te zien. Net als
de klepveren die ervoor zorgen dat de kleppen dichtdrukken bij het sluiten. De kleppen zitten gepaard, dat
wil zeggen 2 kleppen per cilinder.
De binnenste is de inlaatklep en de buitenste is de uitlaatklep.
De klepspeling bij koude motor moet 0,15mm bedragen. Op de koeltunnel hoort deze sticker te zitten als
geheugensteuntje.

Ontstekingsvolgorde, kleptiming en bovenste dode punt.

De tekening laat de volgorde van cilinders zien van de boxermotor. “VOOR” wil zeggen voorkant van het
voertuig. Dus als je in de motorruimte van de auto kijkt, zit cilinder 1 aan de rechterkant het verste weg.
(achter het luchtfilter)

De kleppen van een cilinder kunnen enkel gesteld worden indien ze volledig gesloten zijn. Dit valt samen met
het moment dat de zuiger van die cilinder op het bovenste dode punt (BDP) staat.

TECHNISCHE RUBRIEK
Kees Schultz
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Verwijder de verdeelkap en draai de motor totdat de rotor rechts naar achter wijst en tegenover een kerf in
het verdeelhuis staat.
(Ik kijk naar de richting van de rotor en naar de bovenste dodepunt markering op de krukaspoelie)
Als je tijdens het draaien van de motor naar de kleptuimelaars kijkt, zie je dat deze stoppen met bewegen
voordat de rotor gelijk met de kerf staat.
Op de krukaspoelie zit in de voorste helft een deukje welke het bovenste dodepunt markeert. (TOP Death
Center)
De inkepingen op de achterste helft hebben betrekking op het ontstekingstijdstip, welke bij ons 7,5gr voor
ontsteking zou moeten zijn.
(statische afstelling met contactpuntjes en condensator)

Als je de BDP deuk gelijk legt met de carterhelften van het blok staat cilinder 1 klaar om gesteld te worden.
Draai met de ringsleutel de borgmoer los.
Draai met de schroevendraaier het klepstelboutje zo aan dat je voelermaatje 0,15mm “zwaar” tussen de
klepsteel en het boutje door kan schuiven.
(Voelermaat 0,2mm past net niet)

Houdt vervolgens met de schroevendraaier het boutje vast terwijl je met de ringsleutel de borgmoer weer
vast draait.
Controleer na het vastdraaien van de borgmoer of de voelermaat nog steeds zwaar er tussen door gaat.
Deze procedure herhaal je voor beide kleppen van de cilinder

Bij een ontstekingsvolgorde van 1-4-3-2 zal na een halve omwenteling, oftewel 180graden rechtsom (met de
klok mee) verdraaien van de krukas de 4e cilinder in zijn bovenste dode punt staan. Het gemakkelijkste is om
ook hier een markering te maken (met een liniaal recht over het midden van de poelie)
Nu kan je de kleppen stellen van de 4e cilinder. Na weer een halve omwenteling staat cilinder 3 klaar. Als
laatste is cilinder 2 aan de beurt, welke ook volgt na een halve omwenteling.

Samengevat: Vanaf het Bovenste dodepunt van cilinder 1 telkens de krukas een halve slag verdraaien, dan
is de volgende cilinder aan de beurt.
Begin Cilinder 1 -> 180 graden-> Cilinder 4 ->180 graden -> Cilinder 3 ->180 graden -> Cilinder 2.
Dus bij 2 volledige omwentelingen van de krukas ben je weer bij cilinder 1 aangekomen.

Nadat je het hele rondje gehad hebt, maak je nog een rondje waarbij je de klepspeling nogmaals controleert
of deze correct staan afgesteld.
Nadat je alles hebt gecontroleerd, maak je het klepdeksel schoon en monteer ze met nieuwe pakkingen.      
Laat de motor warm lopen en kijk of er geen lekkage is.
 
Succes.
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FOTO'S UIT DE OUDE DOOS
Uit de verzameling van Herman Bossink

Jahnplatz, Bielefeld Karmann Ghia type 14 bij een Rasthaus

Karmann Ghia type 14 op Boulevard, Zantvoort
KG type 14 bij Landhuis ALPINA, Bayrischzell

KG type 34 bij Hauptbahnhof, Heilbronn Karmann Ghia type 14 bij Palazzo del Comune,
Perugia
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COLUMN - Gerard Dolfing

Vocht
Iedere eigenaar van een Karmann Ghia heeft er een hekel aan, vocht en nattigheid. H2O als element is vaak
de veroorzaker van veel roest, ellende en soms vreemdsoortige storingen en ander ongemak aan de Karmann
Ghia.
 
Ook het rijden met een Karmann Ghia in een flinke regenbui wordt door de meeste eigenaren niet als prettig
en comfortabel ervaren. Het niet prettig komt omdat de ruitenwissers soms niet lijken te zijn opgewassen
tegen de regenbuien. Regenbuien die door de opwarming van de aarde de laatste jaren alleen maar hef
tiger en talrijker lijken te zijn geworden. Niet comfortabel omdat menig Karmann Ghia niet meer de beschik
king heeft over een goede set vers rubber en afdichtingen. Hierdoor lekken bij een heftige regenbui bijna
alle Karmann Ghia’s in meer of mindere mate door in het interieur.
 
Vroeger was dit voor de Karmann Ghia ook al een bekend euvel. Volkswagen heeft in “Zien, horen, beter
weten” , diaserie nummer 14 al uitgebreid aandacht besteed aan lekkages aan de carrosserie van de Kar
mann Ghia. In dit boekje worden diverse oplossingen geboden om de lekkages tegen te gaan en uiteinde
lijk geheel te verhelpen.
 
In aanloop naar onze vakantie in Zweden en met behulp van het boekje heb ik dan ook op voorhand de
rubbers van onze Type 34 kritisch nagelopen en waar nodig vervangen. Bij aankoop van de auto in februa
ri 2014 had ik al geconstateerd dat een groot deel van de deurrubbers in ieder geval misten en een ander
deel van de rubbers in dusdanig verweerde staat was dat vervanging noodzakelijk was. Na het plaatsen en
vervangen van een groot deel hiervan was ik in de veronderstelling dat de type 34 voor 99% een regenbui
zonder noemenswaardige lekkage zou kunnen doorstaan. Spijtig was het dan ook om op de derde dag van
onze vakantie te moeten constateren dat dit niet het geval was.
 
Wachtend op de veerboot die ons van Denemarken naar Zweden zou brengen,  meenden ze van boven af
de waterdichtheid van de carrosserie te moeten gaan testen. Grijze en vooral donkere wolken pakten zich
samen boven de parkeerplaats met een flinke wolkbreuk tot gevolg.
De Type 34 bleek toch niet zo waterdicht te zijn als ik op voorhand had gehoopt. Het percentage van 99%
werd bij lange na niet gehaald....
 
Ook tijdens onze vakantie in Zweden hebben wij nog een aantal malen een forse regenbui moeten incasse
ren. Soms waren zelfs mijn broekspijpen compleet doorweekt zonder dat ik daadwerkelijk in de regenbui
stond. Gelukkig waren er ook heel veel droge en zonnige momenten om de Karmann Ghia en de broekspij
pen te kunnen laten drogen.
 
De komende periode hoef ik mij in ieder geval niet te gaan vervelen. Het verhelpen van de lekkages aan de
carrosserie zal hoog op het prioriteitenlijstje staan. Mijn uiteindelijke doel is om de Karmann Ghia toch voor
een 99% lekkage vrij te maken door het aanbrengen van meer vers rubber maar ook door bijvoorbeeld de
frisse luchtopeningen voor de voorruit van de Type 34 lekkage vrij te maken.
 
Nu zal een perfectionist zich mogelijk af vragen, waarom ga je niet voor een volle 100% waterdichtheid? Nou,
dat magische getal van 100% lekkagevrij zal je bij een luchtgekoelde Volkswagen helaas nooit bereiken.
Iedere luchtgekoelde Volkswagen  en ook onze geliefde  Karmann Ghia , zal altijd een klein beetje blijven
lekken. Niet in de vorm van H2O maar in de vorm van olie. Gelukkig maken we ons daar meestal niet zo druk
over. Dat is iets wat nu eenmaal bij een luchtgekoelde Volkswagen hoort !
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De Karmann van
 Georges Van Linthout, geestelijke vader van Lou Smog
 
We hebben stripauteur Georges Van Linthout (geboren in 1958) ontmoet op weg naar Spa-Francorchamps.
Hij is een Franstalige Belg van verre Vlaamse afkomst en woont in de oude mijnstreek langs de Maas, niet
ver van de Nederlandse grens. Zijn eerste stappen in het tekenvak gaan terug tot 1982. Zo de vader, zo de
zoon en de dochter…
 
Wilfried: Er zijn acht albums van Lou Smog uitgekomen: vijf in kleurendruk  en  drie in zwart-wit. Waaraan
lag dat?
Georges: Dat lag helemaal aan de omstandigheden. De 5 kleurenalbums zijn uitgekomen bij Lombard na
voorpublicatie in het weekblad “Kuifje”. Later werd Lombard overgenomen door een financiële groep en Lou
Smog heeft het niet lang uitgehouden. De mentaliteit was veranderd, de onmiddellijke opbrengst werd de
norm. Ik ben dan maar iets anders gaan doen. Ik moet toegeven dat ik het niet echt heb opgenomen voor
het personage Lou Smog, ik heb andere strips gemaakt. Maar vele lezers bleven verweesd achter. Nu nog,
meer dan 20 jaar later, vragen ze mij ernaar. De zwart-wit albums zijn als ‘collector’ verschenen bij kleine
uitgevers. Alle korte verhalen zijn in het Nederlands uitgebracht. Ik zou de reeks best wel ooit willen voortzetten,
maar dan moet ik daarvoor een uitgever vinden die toehapt.
W: Naar wiens trekken is het hoofdpersonage afgebeeld? De binnenzijde van de kaft in delen 4 en 5
van de Franse versie bevat immers zwart-wit clichés...
G: Aanvankelijk heb ik me op niemand geïnspireerd toen ik het personage Lou Smog uitvond. Later, toen ik
de schutbladen aanpaste, wilde ik Lou Smog een stukje authenticiteit geven, hem een echt leven laten lei
den… een beetje zoals met Blueberry (met de trekken van de acteur Jean-Paul Belmondo, nvdr). Dus heeft
mijn broer Vincent geposeerd voor de foto’s. Lou en Lefty als kind, dat zijn twee neven van mijn moeder.
Degene die Lefty uitbeeldt is pastoor geworden! Het politiekantoor is het oude commissariaat van Verviers,
met de juiste looks van een achtergelegen buurt.
W: Lou Smog is “een smeris van de hardnekkige soort” die zich niet al te serieus neemt en een duo
vormt met de rosharige Ier Lefty O’Farell. Welk “recept” ligt aan de basis van hun karakters?
G: Eigenlijk zijn dat oertypes van het beeldverhaal. Je kan er een gelijkenis in zien met Bob Morane en Bill 
Ballantine (de verstripte geesteskinderen van Henri Vernes, nvdr), ook al was dat eerst niet bewust. Ze vormen
het klassieke paar van de held en zijn rechterhand. De sidekick brengt er wat pit en fantasie in. Lefty is uit het
grove hout gesneden. De held is meer uit één stuk. Hoewel het Lou Smog ook niet aan verbeelding ontbreekt,
maar hij is de meest ernstige van de twee.
W: De dialogen zitten vol van « practical jokes ». Wanneer Lefty niest in de wagen maant Lou hem aan
de voorruit te sparen, omdat hij geen ruitenwissers aan de binnenkant heeft. Of er is de scène waarin
hij aan de bevallige journaliste Tania Lockwood voorstelt om doktertje te spelen. “Elementair, mijn
beste Watson”?
G: Ik kan me geen verhaal zonder humor voorstellen. Ik leef me graag uit in de dialogen. Ik hou van gewaag
de vergelijkingen zoals: “Hij heeft evenveel cholesterol als een lapje spek”. “Gesproken” dialogen vinden, dat
was mijn manier om originaliteit in de reeks te brengen. In feite praat ik ook zo.
W: De uitweidingen waarin Lou Smog terugdenkt aan zijn raadselachtige oom Ernie lopen als een rode
draad door de albums. Wat is de functie van deze interne monoloog?
G: Het is een manier om de eigenlijke dialoog te onderbreken en het vlakke verhaalpatroon te overstijgen.
Ik heb oom Ernie bedacht om in het hoofd van Lou Smog te kunnen kijken. Literair gezien laat dat me toe om
gevoelens anders te vertolken dan via een tekening, maar altijd met een kwinkslag. Het is ook nogal typisch
voor een detective. En voor mij is dat fun, dat is de voornaamste reden!
W: De verhalen spelen zich af in de VS van de jaren ’50. Wat is het aandeel van de werkelijkheid en
van de verbeelding in de decors van de albums?
G: Ik heb altijd veel documentatie gebruikt. Ik heb meer bepaald fotoalbums van een tante van mijn vrouw
die gehuwd was met een G.I. luitenant. En die gedurende 30 jaar in de VS heeft geleefd. Heel waardevol,
want dat zijn persoonlijke foto’s. Vele komen uit de jaren ’50, begin jaren ’60. De interieurs, de auto’s, de pick-
ups die ze voor hun stiel gebruikten: dit is uit het leven gegrepen. Maar soms neem ik een loopje met de
werkelijkheid, in de strip mag je wel eens uit de pas lopen! Al moet ik toegeven dat dit zelden gebeurt, ik hou
te veel van de jaren ’50 om over de haag te gluren. De Karmann die me inspireerde dateert van 1969, dat
is dus eigenlijk een anachronisme in het verhaal, maar goed… dit is fictie!
W: En daar duikt de held op in zijn Karmann Ghia, meteen onderaan het tweede plaatje! Is het echt
een “oudewijvenwagen”? Het weer en het terrein stellen hem anders flink op de proef…
G: Het was eerder een kleine vrouwenwagen. Dat zei men toch. Ik heb die term gebruikt omdat twee Ameri
kaanse flikken in zo’n klein bakje flink afsteken tegen de reuzensleeën uit die tijd. Ik denk dat ik me in één van
de korte verhalen heb laten ontvallen dat de Karmann wat “gepimpt” was door een vriend. De auto moest
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zich toch kunnen meten met grote wagens, een achtervolging aan kunnen en onherbergzaam terrein trot
seren. Maar dat is ook weer eigen aan de strip.
W: De wagen wordt meermaals bestempeld als “een badkuip voor ondervoede dwergen”, “een zetpil
met open dak” of nog “een spiegelei”. Waaraan heeft hij deze oneerbiedwaardige vergelijkingen te
danken?
G: Dat is het gezichtspunt van Lefty! Hij voelt zich daar krap in en niet bepaald comfortabel. We zien hem
eerder aan het stuur zitten van een Buick Roadmaster of een Oldsmobile, kortom typisch Amerikaanse wagens.
Hij pruttelt tegen en speelt zijn rol, dat levert dialogen op zoals ik ze graag heb. Wat het spiegelei betreft, dat
komt voort uit een bespiegeling toen ik vóór mijn Karmann stond. Was het een coupé geweest, dan had ik
het dak geel gespoten en de body wit… net zoals een spiegelei.
W: Als u zelf een Karmann heeft gehad, hoe en wanneer heeft u die op de kop getikt?
G: Ja, ik had er één. Kort na mijn huwelijk had ik die gespot in Verviers. Ik was blut, maar nam me voor hem
in de gaten te houden en aan te schaffen, als hij ooit te koop kwam. Toen ik mijn eerste plaatjes bij Robbedoes
had gesleten deed die kans zich voor… Met het geld van mijn eerste gage heb ik me dat veroorloofd. Het
getuigde van een grote rijpheid: ik had een baby en we hadden geen rooie duit… Maar goed, het was een
Karmann en mijn vrouw is heel begripvol!
W: Van welk bouwjaar en met welke specificaties?
G: Het was een cabriolet van 1969, in Amerikaanse uitvoering: dat zie je aan de bumpers en de achterlichten.
Ik ken zijn geschiedenis niet. Toen ik hem kocht was het nog geen oldtimer, ondanks zijn look. Hij was “slechts”
13 jaar oud, maar het was een beauty.
W: Wat is ervan terechtgekomen?
G: Ik heb daar echt héél weinig mee gereden. Ik had hem gekocht om op te lappen. Maar, zoals ik al zei: ik
was platzak en de herstelling vergde een investering die ik niet aankon. Toch kon mijn geluk niet op toen ik
erin stapte om hem uit de garage te rijden, te demonteren, aan mijn zoontje te tonen, en er zelfs wat mee
rond te toeren… zonder kenteken. Omdat ik mijn droom niet kon waarmaken ben ik hem gaan tekenen en
heb daar veel plezier aan beleefd. In 1984 is hij overgenomen door een verzamelaar uit Antwerpen. Hij stond
in de garage bij een bevriend carrossier-monteur te Aubel. Ik moest hem achterlaten. In plaats van de poen
te incasseren ben ik buiten gekomen met een Renault 4 CV uit 1953.
W: Een volledig plaatje werd opgedragen aan Milton Caniff, meester van de zwart-wit comics, bedenker
van Steve Canyon en talrijke pin-ups. Wat heeft u met hem gemeen?
G: Milton Caniff is één van mijn leermeesters. Ik heb zijn zwart-wit oeuvre bekeken, bestudeerd, gelezen en
uitgevlooid. Hubinon (auteur van Buck Danny) en Pratt (Corto Maltese) vloeien daaruit rechtstreeks voort. Hij
heeft hele procédés bedacht. Als je de korte verhalen van Lou Smog leest zie je wanneer ik me door de strips
van Milton Caniff laat leiden. Meer bepaald in “De postbode van gene zijde”. Het plaatje ter ere van Milton
Caniff geeft de Dakota weer, een vliegtuig dat hij tekende en waar ik dol op ben.
W: Uw recente productie is minder bekend in het Nederlands taalgebied. Toch werd de beeldroman
“Aan de waterkant”, een bewerking uit 2008 van Budd Schulbergs roman “On the Waterfront” (ook
verfilmd met Marlon Brando), vertaald en  goed onthaald in de pers. Waarover gaat dit sociale drama?
G: Jammer genoeg worden albums sinds enkele jaren niet meer systematisch in het Nederlands vertaald.
Dat beleid is er gekomen met de overname van Belgische uitgeverijen door Franse groepen. Ik vind dat
spijtig. “Aan de waterkant” deed het goed in Vlaanderen. Dat ging over de dockers syndicaten aan de
kaaien in Hoboken, New-Jersey. Een docker geeft de maffiapraktijken van de vakbond aan, en gaat dat duur
bekopen. Toen Elia Kazan de film uitbracht (die wat verschilt van het boek), verantwoordde hij daarmee
waarom hijzelf mensen had aangegeven tijdens de McCarthy-processen. Toen mij werd voorgesteld om een
roman te bewerken had ik die meteen voor ogen. Hij matchte volledig met wat mij begeestert. Er is een so
ciaal luik, suspense, een donkere kant: in die wereld voel ik me thuis.
W: Vaak wordt de “Kuifje school” (de klare lijn van Hergé) tegenover de “Robbedoes school” (de
donkere lijn van Franquin) geplaatst. Tot welke strekking rekent u zich?
G: Daar tussenin. Ik heb voor het weekblad Kuifje gewerkt en leun met het “klassieke” tekenwerk zeker dichter
bij de lijn van Hergé aan. Als ik overga naar humor of een semi-realistische tekening bevind ik me meer in de
buurt van een bescheiden Tillieux (schepper van Guus Slim). Dat zal te zien zijn in een reeks die ik start bij
Paquet in de collectie “Calandre”. Voor de one-shots is het moeilijk te zeggen. Maar mijn absolute referentie
is Will Eisner (die van 1940 tot 1952 The Spirit lanceerde, nvdr). In de one-shots vind ik mijn tekenwerk het meest
persoonlijk.
W: U maakt niet alleen stripverhalen, maar ook illustraties voor automerken, in Engelse tijdschriften en
gags voor het blad van Touring-Wegenhulp, onder de schuilnaam “geo”. Heeft de strip potentieel als
communicatiemiddel?
G: Zeer zeker. Ik heb jarenlang met Didgé samengewerkt voor het blad van Touring. Wij hadden dat zelf
voorgesteld. Het blad had een zeer grote oplage, dat had ons daartoe aangezet. Met Mercedes liep het
omgekeerd: zij contacteerden mij onverwachts. Eén van de verantwoordelijken was een naamgenoot, zo is
het project ontstaan, een toevallige ontmoeting waaraan ik héél goede herinneringen heb overgehouden.
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Ik heb er samen gezeten met mensen die veel respect toonden voor mijn werk en iets leuks wilden tot stand
brengen, dat was echt een brok energie. De samenwerking heeft twee jaar geduurd en verliep heel prettig.
Mijn dochter (Alice) deed toen de inkleuring. Nu brengt ze haar eerste album uit.
W: Wat wil u hieraan nog graag toevoegen?
G: Ik ben al erg uitvoerig geweest. Misschien nog een leestip over dit album: “Braquages et bras cassés”
(vertaald: Hold-ups en nozems), dat ik maakte met mijn zoon (pseudo Benjamin Fischer) als tekstschrijver.
Een mooie ervaring, die werd overgedaan met een album dat in september uitkomt voor Amnesty Internati
onal. En ten slotte een knipoog van Lou Smog, die we op een dag misschien weerzien… Wie weet?
 
(Interview afgenomen op 28 juni 2015. De volledige tekst staat op: http://garagedepoche6n.blogspot.
be/.)

Foto 1
De Karmann Ghia 1969 cabriolet 
van de auteur in 1982.

Foto 2.
De auteur tijdens een evenement
van de Karmann club of Belgium
in 1992.
 

Georges Van Linthout heeft géén band met Willy Linthout,
de Vlaamse auteur van strips met Urbanus ( komiek en zanger).

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
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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

Classic VVV Supplies 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 !

# 9320

# 4025

# 4709

# 1514

# 12669 / # 12674

Het zesde volume 
van deze reeks 
was helemaal 
uitverkocht, 
indien je je 
collectie nog 
niet volledig had 
samengesteld 
biedt deze 
herdruk de 
oplossing.

ClassicVW TECH 6, 2de druk

Deze trekhaak kogel is voorzien 
van een Europese goedkeuring en 
een type plaatje. Houd 
de nieuwsbrief 
nauwlettend in 
de gaten, in de 
komende uitgaven 
zal ook voor jouw 
Volkswagen een 
complete trekhaak 
de revue gaan 
passeren. 

Beide handremkabels moeten 
met één hendel worden bediend, 
de spanningsverschillen worden 
gecompenseerd met deze beugel. 
Origineel Volkswagen onderdeel.

Altijd raadzaam om de drukgroep, 
koppelingsplaat en druklager als 
complete set te vervangen. Alle 
onderdelen ook los verkrijgbaar.

Door de lage zit bij de Karmann 
Ghia kwamen langere personen 
met hun knieën al vrij snel tegen de 
metalen dashboard rand. Dit is bij 
de modelwisseling in 1967 opgelost 

Trekhaak systemen

Handrem compensatiebeugel

Type 1 koppelingsets

Ghia Dashboard stootrand
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Paruzzi App Paruzzi Catalogus nr° 08

NIEUW

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

Gratis te bestellen 
via de Paruzzi 
webwinkel, bekijk 
de voorwaarden 
op dit adres:
www.Paruzzi.com/
catalogus

Paruzzi mobiele App! De nieuwe Paruzzi Catalogus is er!

door de montage van een rubberen 
stootrand over de totale lengte van het 
dashboard. De rand bestaat uit twee 
delen voor de linker- en rechterzijde 
van de stuurkolom en is voorzien van 
montagemateriaal.
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www.rogiclassics.nl

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

onderdelen.



KARMANN GHIA CLUB NEDERLAND

Ka
rm

a
nn

 G
hia Club Nederla

nd

-
 
                 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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