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Voorwoord.
Het verenigingsjaar 2015 loopt ten einde; de feestdagen en jaarwisseling staan voor de deur.
Het is een periode van bezinning, waar iedereen op zijn manier invulling aan geeft; zowel zakelijk als privé.
Wat de clubactiviteiten betreft hebben we een goed jaar achter de rug. De deelnemers aan de clubevene
menten zijn daar getuige van geweest. Er waren de traditionele clubritten, maar dit jaar werd ook een uit
stapje gemaakt naar Denemarken waar onze zusterclub haar 35-jarig bestaan vierde. Degenen die er niet
bij waren, hebben echt wat gemist! Maar in 2016 nieuwe ronden, nieuwe kansen!
Op 1 maart heb ik het stokje als voorzitter overgenomen van de interim voorzitter Hans de Vries. Vanaf deze
kant wil ik hem nogmaals bedanken voor zijn inzet. In die algemene ledenvergadering, waarin ook werd
gesproken over de toekomst van onze club en een aanzet werd gegeven voor diverse activiteiten, heb ik
aangegeven daar graag mijn steentje aan bij te willen dragen. Het is van belang om met elkaar op de in
geslagen weg door te gaan en deze met bestuur en leden verder te ontwikkelen. Wij zijn een gezonde club,
die passie en kwaliteit uitstraalt.
Een van de activiteiten die zijn opgepakt was het houden van een belevingsonderzoek, gevolgd door een
enquête. Daar heeft de Werkgroep ‘Leden werven/binden’ bestaande uit Hans de Vries, Marianne Pot, Fred
Demanet, Henk Overeem en Wilfried Kennes veel tijd en energie aan besteed. Het aantal deelnemers aan
die enquete was zeer hoog t.w.ruim 46%.  Menig enquêtebureau zou hier jaloers op kunnen zijn!!
Tijdens de ‘Einde seizoen bijeenkomst’ die in Spijk op zaterdag 10 oktober jl. werd gehouden werden hiervan
de resultaten gepresenteerd. Op deze wijze is een goed beeld gekregen van wat er leeft onder de leden. De
algemene indruk is dat het goed gaat met de club, maar dat er op een aantal punten verbetering wenselijk
is. Een veel genoemde wens betreft meer aandacht voor techniek in het clubblad en de verhalen van leden
over hun liefde en passie voor de Karmann Ghia. Andere belangrijke zaken als betere spreiding van de
evenementen over het land, verlenging inschrijftermijn van de tourritten en nog vele andere zaken. Ik verwijs
hiervoor graag naar de uitslag van enquête. Wie hier nog geen kennis van heeft genomen kan een exemplaar
bij onze secretaris opvragen. Kortom, we gaan hiermee aan de slag en nog een keer dank aan allen die
aan de enquête hebben meegedaan.
Jammer is het dat twee van onze bestuursleden, Sonja en Nico de Winter, hebben besloten hun functie te
willen neerleggen. Tijdens de bijeenkomst in Spijk zijn daarover vragen gesteld en zijn daar antwoorden op
gegeven.  Ik zal hierover, alsmede over de ontstane vacatures in het bestuur, apart in deze Ghia Varia op
terugkomen. Binnen het bestuur hebben we gezamenlijk, met Nico en Sonja, besloten om tijdens de Alge
mene Ledenvergadering in 2016 afscheid van hen te nemen.
We kijken uit naar het nieuwe jaar. Wat zal 2016 ons gaan brengen? De evenementenkalender2016 staat al
enige weken op onze website, zodat we de gelegenheid hebben om met de data van de clubactiviteiten
rekening te houden. We starten het nieuwe jaar zoals gebruikelijk met een clubstand, tevens meetingpoint
voor onze leden, op het Aircooled Winterfest in Rosmalen op 9 en 10 januari 2016. Een mooie gelegenheid
om met elkaar de goede wensen voor het nieuwe jaar uit te wisselen. Dit Winterfest is een gezellige beurs die
veel te bieden heeft voor jong en oud, vooral voor degenen die interesse in klassieke Volkswagens hebben.
Ik hoop jullie daar met ons team te mogen begroeten.
Voor dit moment wens ik iedereen fijne feestdagen, een gezellige jaarwisseling en een goed Nieuwjaar.
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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.

Industrieweg 110
2651 BD Berkel en Rodenrijs

 Nederland
 

telefoon: +31(0)10 - 5223577
 fax: +31(0)10 - 5226809

 Info@volksrepairs.nl
 www.volksrepairs.nl

VolksRepairs

Aircooled ProfessionalsAircooled Professionals

Openingstijden: 

Maandag t/m vrijdag:
8.30 tot 12.30 en  13.00 tot 17.30 uur

Woensdagavond koopavond:
19.00 tot 21.00 uur

Zaterdag 09.00 tot 13.00 uur

Volg ons op Facebook

Volg ons op Twitter: @VolksRepairs

APK keuringen
Onderhoud
Reparatie

Restauratie
Occasions

Superstore voor 
de klassieke
Volkswagen

Webshop met 
bijna 10.000 

artikelen 
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COLOFON
 
KARMANN GHIA CLUB NEDERLAND
Verenigingsregister Kamer van
Koophandel te Tiel, nr. V-40104725
Rabobank, nr. NL88RABO 033.60.89.988
www.karmannghiaclub.nl
 
VOORZITTER 
Jan van Ruijven
van Boetzelaerstraat 46a
4147 EK Asperen
0345-633088
voorzitter@karmannghiaclub.nl
 
PENNINGMEESTER
Vacant
 
 
 
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
Rinus Coert
Mauritsweg 196
3314 LR Dordrecht
06-28832239
ledenadministratie@karmannghia
club.nl
 
EVENEMENTEN
a.i. Jan van Ruijven
van Boetzelaerstraat 46a
4147 EK Asperen
0345-633088

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 KOPIJ
De volgende Ghia Varia verschijnt
februari/maart 2016
De deadline voor kopij is:
31 januari 2016,
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:
Rinus Coert
Mauritsweg 196
3314 LR Dordrecht 
06-28832239
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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Van de penningmeester.
 
Beste clubleden,
 
Het nieuwe jaar van onze Volkswagen Karmann Ghia Club Nederland staat weer voor de deur.
 
De contributie zal omstreeks 20 januari 2016 van uw bank/postrekening worden afgeschreven. De leden die
tot nu toe geen machtiging hebben afgegeven worden vriendelijk verzocht om deverschuldigde contributie
€ 32,50 voor 20  januari 2016 over te maken op bankrekening
NL88RABO 033.60.89.988 Rabobank  t.n.v. Karmann Ghia Club Nederland te Alkmaar.
Met vermelding van uw naam en lidmaatschapnummer.
 
Heeft u nog geen automatische incasso afgegeven? Het machtigingsformulier staat op het ledengedeelte
van de website. Vul deze vandaag nog in zodat u volgend jaar nergens meer naar om hoeft te kijken.
 
Aan onze buitenlandse leden het verzoek om de contributie zelf over te maken op
rekening nummer IBAN: NL88RABO 0336089988
BIC:RABONL2U t.n.v. Karmann Ghia Club Nederland te Alkmaar.
De automatische incasso is nu ook voor deze leden  mogelijk.
 
Verder rest mij om u allen een heel fijn en vooral mooi Karmann Ghia jaar 2016 toe te wensen.
 
Met vriendelijke groet,
Penningmeester Karmann Ghia Club Nederland.

KORTINGEN VOOR LEDEN
Op vertoon van de ledenpas krijgen KGCN-leden bij
 
Neuffer:                     10 % korting
 
Brezan:                      10 % korting
 
Paruzzi:                       nieuwe leden krijgen catalogus en bon van € 5,-
 
Volksrepairs:              leden krijgen gratis APK t.w.v. € 49,-
 
Rogiclassics:              10 % korting op onderdelen
 
Henny van Kranen:   grote beurt met APK voor € 250,- (exclusief remonderdelen) en
12 ½ % korting op onderdelen.
 
Kevermagazijn:        10 % korting op onderdelen en gadgets.
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Van de voorzitter.
 
In de afgelopen maanden heeft zich een aantal ontwikkelingen in het bestuur voorgedaan waaronder het
aangekondigde vertrek van onze bestuursleden Sonja en Nico de Winter op 1 november jl. respectievelijk
per Algemene Ledenvergadering (ALV) 2016. Doordat Nico de Winter echter besloten heeft zijn lidmaatschap
per 1 januari 2016 te beëindigen, kan hij om die reden geen bestuurslid meer zijn. Tijdens de Einde seizoen
bijeenkomst op 10 oktober in Spijk werden over het vertrek van Nico en Sonja vragen gesteld.
Ik heb even geaarzeld of ik hier in de Ghia Varia nog op terug zou moeten komen. Er is één ding waar ik voor
wil waken en dat is dat mensen beschadigd worden, dan wel dat dit ten koste gaat van het belang van de
club. Vanuit oogpunt van transparantie heb ik ervoor gekozen hier toch kort op in te gaan.
Ik heb de aanwezige leden verteld dat Sonja en Nico aan het bestuur hebben laten weten hun functie te
willen neerleggen, omdat zij zich niet in het beleidsplan kunnen vinden dat door de Algemene Ledenverga
dering op 1 maart dit jaar was goedgekeurd. Dat is op zichzelf te respecteren. Het is immers als bestuurslid
moeilijk om uitvoering te geven aan een beleidsplan, als je tijdens de ALV uiteindelijk toch niet zelf achter het
eerder genomen besluit van het bestuur kunt blijven staan.
Pijnlijk vond ik wel om vervolgens te vernemen dat bovengenoemde reden niet de enige was. Het zou aan
mij liggen, waarbij de term ‘onbetrouwbaar’ werd genoemd. Wat was de aanleiding? In mei 2014 ben ik door
het bestuur gevraagd om mij voor het voorzitterschap kandidaat te stellen. Ik heb in eerste instantie afwijzend
gereageerd, en gelijktijdig het bestuur geadviseerd om een jongere kandidaat te zoeken. Een aantal
maanden later ontving ik opnieuw een dringend verzoek om er nog eens over na te denken. Na enige be
denktijd heb ik daar positief op geantwoord. Tegelijkertijd werd ik uitgenodigd om als gast aan de bestuurs
vergaderingen vanaf september 2014 deel te nemen, en mee te denken met het nog op te stellen beleidsplan.
Met unanieme bestuurlijke instemming is dit plan onder leiding van interim voorzitter Hans de Vries dit jaar
aan de ALV gepresenteerd en vervolgens goedgekeurd.
Al hoewel wellicht niet zo bedoeld, kwam het vorenstaande stevig bij mij binnen. Integriteit staat bij mij hoog
in het vaandel. Ik heb mijn overwegingen waarom ik uiteindelijk toch besloten heb mij kandidaat te stellen,
zowel binnen het bestuur als tijdens de ALV uitvoerig beargumenteerd. Vervolgens ben ik ‘unaniem’ door de
ALV gekozen. De term ‘onbetrouwbaar’ kan ik daarom niet plaatsen.
Als gevolg van het op korte termijn ontstaan van twee vacatures, die van evenementen coördinator en van
penningmeester moest op korte termijn een oplossing gevonden worden. Het bestuur is blij dat Hans de Vries
zich beschikbaar heeft gesteld om de taak van penningmeester tijdelijk waar te nemen. Gelukkig biedt de
Statuten hiervoor de mogelijkheid.
Het bestuur heeft ervoor gekozen om de taak van de evenementen coördinator tijdelijk bij de voorzitter neer
te leggen. George en Peter, die voor het clubblad zorgdragen, hadden al tijdelijk de taak van Ledenadmi
nistrateur Tom Kouters opgepakt die op 1 juli al had besloten zijn functie neer te leggen. We zijn vervolgens
blij dat Rinus Coert bereid is gevonden om vanaf 1 november jl. de ledenadministratie voor zijn rekening te
nemen. Tijdens de Einde seizoen bijeenkomst is Rinus aan de aanwezige leden voorgesteld.
In die tussentijd zijn wij met twee leden in gesprek die te kennen hebben gegeven belangstelling voor de
openstaande vacatures te hebben. Wij hebben er vertrouwen in dat het allemaal goed gaat komen.
Mochten er naar aanleiding van het bovenstaande vragen zijn, dan zijn alle bestuursleden graag bereid om
toelichting te geven en vragen te beantwoorden.
Dit alles laat onverlet dat we de opgestapte bestuursleden en de ledenadministrateur van harte bedanken
voor het werk dat zij de afgelopen jaren voor de club hebben gedaan. Zonder de inzet van vrijwilligers kan
de club simpelweg niet functioneren. En ook de bestuursleden zijn niet meer of minder dan vrijwilligers binnen
de club. Samen vormen wij de club en die club is het meer dan waard om met enthousiasme en plezier te
worden voortgezet. En dat gaan we dus ook doen.
 
Tot slot
In ons clubblad Ghia Varia van oktober 2015, nummer 107, heeft een uitgebreide oproep gestaan ter vervul
ling van de openstaande vacatures binnen het bestuur, met vermelding van een taakomschrijving. Deze
oproep is nog steeds van kracht.
Mocht u belangstelling hebben voor één van beide functies, dan kunt u zich melden bij de secretaris, Nico
Zwakman, via secretaris@karmannghiaclub.nl
 
 
Jan van Ruijven
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ALV 2016
Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2016
 
Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op zondag 13 maart 2016 in het GeoFort,
Nieuwe Steeg 74, 4171 KG Herwijnen.  De ontvangst is van 10.00 uur tot 11.00 uur. De vergadering begint om
11.00 uur in het Auditorium van het GeoFort.
 
GeoFort is een educatief themapark op het gebied van kaarten en navigatie. Op speelse wijze kom je hier
van alles te weten over geo, waarbij speuren en ontdekken centraal staan. Dit alles op een spannend fort in
de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
GeoFort is centraal gelegen in het hart van de Betuwe en goed bereikbaar per auto vanaf de A2 en A15.
 
De AGENDA voor de Algemene Ledenvergadering ziet er als volgt uit:
 
1.  Opening
2.  Ingekomen stukken en mededelingen
3.  Goedkeuring notulen ALV 2015
4.  Jaarverslag voorzitter
5.  Jaarverslag penningmeester 2015
6.  Verklaring kascontrole commissie 2015
7.  Voorstel tot decharge verlening bestuur voor het jaar 2015
8.  Verkiezing leden kascontrole commissie
9.  Begroting 2016
10. Voorstel contributie 2017
11. Voorstel evenementenkalender 2016
12. 1ste Uitwerking Beleidsplan 2015-2020
13. Ghia Varia en website
14. Periodieke bestuursverkiezing
15. Rondvraag
16. Sluiting
 
Ad. 14 Openstaande vacatures:
Penningmeester
Evenementencoördinator
 
Wanneer u zich kandidaat wilt stellen voor één van bovenstaande bestuursfuncties, dan kunt u zich aanmel
den bij de secretaris, Nico Zwakman (secretaris@karmannghiaclub.nl)
 
Uiteraard hecht het bestuur veel waarde aan uw mening en rekent daarom op uw komst.
In verband met de catering verzoeken wij u om u via de mail, de website of schriftelijk aan te melden vóór
15 februari 2016 aan secretaris, Nico Zwakman (zie boven).
 
 
 
 
 
 
 EVENEMENTEN KALENDER 2016
9/10 januari             Aircooled Winter Fest, Rosmalen
13 maart                 ALV, locatie nog niet bekend
16 april                   Technische dag, loicatie VW Dealer van Beynum, Gouda
22 mei                    Voorjaarsrit KGCN Friesland, zie uitnodiging in deze GV
17/18/19 juni            Keverweekend, Wanroy
17/18/19 juni            KG meeting, Schotland
2 juli                        Zomerrit KGCN, Noord Brabant
4 september             Najaarsrit KGCN, België/Limburg
8 oktober                  Eindeseizoensbijeenkomst KGCN, (locatie nog niet bekend)
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Najaarsrit
Najaarsrit in de Hoekse waard, de moeite waard. Nou dat was het met recht ,om zo maar eens even met
mijn verhaal te beginnen.
Gezamenlijk  reden wij, Gerard, Sonja en Nico, binnendoor vanuit Oudenhoorn naar de pont van Hekelingen –
Oud Beijerland, naar autobedrijf Ames, alwaar we heel vriendelijk en gastvrij werden ontvangen. De dames
binnen stonden al mooi gepresenteerd achter de koffie- gebakjestafel. De Amesplaatjes gleden heerlijk naar
binnen. “Wat,  hoor ik u allen al zeggen,  Amesplaatjes kun je die eten?”  Jazeker, die stonden te prijken
bovenop de gebakjes en waren eetbaar met de naam Ames erop, zeer goed verzorgd en lekker.
Tussen 10.00 uur en 11.00 uur kwamen de oldies weer aanrijden, het blijft een prachtig gezicht. Een hartelijk
weerzien van bekenden en een kennismaken met onbekenden en het bekijken van elkaars auto’s.
Na inleiding en uitleg van Willem Neelen en de eigenaar van Ames, die nog een attentie en bloemen kreeg
van Sonja, gingen we op pad. Met de goodiebag, waarin de verrassingen zaten. Ik ga niet verklappen wat
erin zat want diegenen die meegereden zijn weten het. Maar het was heel erg leuk en mooi wat erin zat.

De rit zou 90 km lang zijn. We gingen op pad, het weer viel gelukkig mee alhoewel er toch nog een paar
flinke buien tussen zaten o.a. langs de Plaatseweg, waar we door Yvette op de gevoelige plaat werden
vastgelegd. Yvette is de partner van Annemiek, die mee reed met haar broer, want zelf rijden ging niet,  ze
zat in het gips met haar arm. (Ze dacht  Arnold  van der Leyden te zijn). In de buurt van de brug aan de
Eendrachtsweg in Nieuwendijk stonden allemaal vissers met hun geweldig imponerende uitrusting, ter
waarde van een Karmann Ghia ?? Het is niet meer een rieten hengeltje uitgooien hoor! Het eiland Tienge
meten hebben wij gelaten voor wat het was. Ooit al eens eerder bezocht. Maar wel heel leuk om het in de
trip meegenomen te hebben. Ik kreeg de indruk dat er niet veel mensen gebruik van hebben gemaakt. Het
weer was er niet erg naar om deze uitnodiging aan te gaan. Maar wellicht voor een beter weermoment.
We genoten van de trip verder en dat is uiteindelijk de bedoeling. Ook weer op weggetjes te rijden waar je
nooit komt o.a. in Cromstrijen – Schuring een prachtig doch ruig stukje natuur, paarden, ezeltje etc.  De
vogels bij de Vogelplas waren even een ommetje doen, want ik zag geen enkele vogel. We weken even van
de weg af,  bij een kleine afdaling de polder in, want daar herkenden wij een loods waar we vorig jaar een
bezoek aan gebracht hebben.  Een boer die ook zo heet toevallig, heeft een prachtige verzameling oude
tractoren, een T-Ford en A-Ford, een Lanz gloeikop tractor die ook door hem gerestaureerd worden of zijn.
Wij hebben in de club ook iemand die een trekker heeft, misschien leuk voor hem om daar eens te gaan
kijken.
Bij De Batterij, restaurant jachthaven Strijensas, hebben wij met nog een paar KG vrienden een stop ingelast,
want de maag begon te knorren. Aan de stamtafel, in het restaurant met een prachtig uitzicht over de haven,
hebben we genoten van een lunch en gezellig zitten kletsen, met nieuwe en oude bekende leden.
De rit weer opgepakt, wel apart, want soms rijd je met een clubje en dan ineens weer alleen, dit terzijde. Bij
de brocante/schuurverkoop was het niet echt druk, ook dat hebben wij overgeslagen, want dat hadden we
pas nog bezocht met de oude motorenclub. Ja, je komt nog een ergens.
De oude Camper die beschilderd is alsof je in het paradijs bent, stond er ook nog. Zijn er nog mensen in
wezen kijken ? Dat was ook wel even de moeite waard en apart, de eigenaars maken er namelijk hele mooie
reizen mee en leven als Tarzan en Jane in de natuur. Verder moet je het binnen in de boerderijschuur toch
even gezien hebben. De makreel hebben wij ook gelaten voor wat het was, want die hadden wij een vrijdag
al op en niet teveel vis,  is te gezond. De herfstmarkt in Strijen hebben wij gemist, niets van een aanduiding
gezien. Misschien zat ik niet bij de goede opticien.
Toen we op weg waren naar de Molen , die van de theetuin, regende het weer zo hard dat we voorbij gere
den zijn, jammer maar helaas.  Het haventje van Puttershoek was ook leuk om te zien, wij volgden de route
naar rechts en onze voorrijder ging naar links en zag het leuke haventje niet, maar wel de suikerfabriek. De
route was heel leuk. We reden verder door Blaaksedijk, wat een weg is, maar ook een plaatsje. Langs
Streekmuseum Heinenoord. Er is er ook een in Tinte, maar die  hadden we die week ervoor bezocht. Deze dus
overgeslagen, maar we hoorden later dat we dit niet hadden moeten doen, want het bleek toch leuk te zijn. 
Maar gelukkig toch bezocht door Nico en Charlotte, die voor ons een folder meegenomen hadden, zodat
we bij mooier weer toch nog eens terug gaan.
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Op naar Klaaswaal, op naar de borrel en hapjes die weer keurig verzorgd waren. De envelop met inhoud
die we vooraf van Hans de Vries ontvangen hadden, deed goed dienst. Alvorens we gingen eten met een
grote groep nog, werd er door voorzitter Jan van Ruijven nog een dankwoord uitgesproken en daarna nam
onze Sonja het woord om een niet zo leuke mededeling te doen. Zij ging met haar Nico de honneurs over
geven, wat wel voor diegenen, die het nog niet wisten een onaangename verrassing was.  Er viel een grote
stilte op dat moment.  We dachten aan al die zaken die ze altijd voortreffelijk geregeld hebben.  En we, nu
denk ik even voor allen, kunnen terugkijken op een tijd waarin Sonja en Nico zich voor 100 % hebben ingezet
voor de club, op die taken die op hun schouders rustten.  Langs deze weg alvast bedankt.
Zoals van ouds zorgden Sonja en Nico weer voor een verrassing, deze keer voor Hans en Willem die deze rit
hadden uitgezet. Een hele mooie, een prachtige doos VW erop met inhoud ………..  Wat zou erin zitten???
Een bouwdoos voor  Karmann Ghia.
Het diner was goed en lekker  en de opstelling van de tafels gezellig. We waren blij dat we mochten zitten,
want aan de statafels  hangen is niet zo mijn ding. Zeker niet met hakjes aan, maar dat is mijn probleem.
Zelf heb ik overal van datgene wat aangeboden werd gesnoept. Heerlijk, maar voldaan gingen wij, na af
scheid genomen te hebben, met het idee op pad dat het een soort thuiswedstrijd was. Dus zijn we zo thuis,
maar dat ging helaas niet door. Bij de pont aangekomen, werden we door de dame van de pont erop ge
wezen dat de pont niet ging. Er was een auto in het water gereden, waarschijnlijk de pont op en gelijk er
weer af. Dat was dus plons ,dat is water! Wij moesten nu een half uur omrijden en konden Nico en Sonja nog
waarschuwen. Misschien hebben nog meer mensen van deze attentie gebruik gemaakt.
Zo dit was weer een fijne dag. Veel  Karmann -vrienden gezien en gesproken. Een mooie afsluiting van het
rij-seizoen. Tot 10 oktober allemaal.
Betty.
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VW-Sjoemel-schandaal.
Het beeld van Volkswagen kantelt?
 
Karmann Ghia-rijders, trots op hun auto, trots op het geluid van de luchtgekoelde motor, trots op hun oude
Volkswagen. Maar ook trots op de nieuwe Volkswagen(s)?
 
Uit een onderzoek van het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) en de California Air Resour
ces Board ( CARB) blijkt  in september dat Volkswagen de strenge milieueisen met zijn dieselmotoren ontloopt.
De motoren zijn uitgerust met “ sjoemelsoftware”  die ervoor zorgt dat de uitstoot van schadelijke stoffen bij
controle in de garage minder is dan bij gebruik op de weg. De “ schone” motor stoot buiten tot 40 keer de
toegestane hoeveelheid stikstofoxiden uit, welke schadelijk zijn voor milieu en gezondheid. Uit eigen VW-
onderzoek bleek ook dat er gerommeld is bij benzineauto’s, het ging hierbij om de uitstoot van koolstofdioxi
de (CO2).
De sjoemelsoftware werd aangetroffen in de modellen Jetta, Golf, Beetle, Passat die van 2009 tot en met 2015
zijn gebouwd. Ook bij de types A1, A3, A4, A5, A6, TT, Q3 en Q5 van Audi was dat het geval. Bovendien gaat
het om VW en Audi-auto’s met de 3,0-liter V6-diesel, zoals de Touareg, de Quattro.
In verschillende landen, onder andere de VS, Japan en China, zijn inmiddels onderzoeken gestart. In Duitsland
loopt een strafrechtelijk onderzoek, waarbij duidelijk gemaakt moet worden wie bij Volkswagen voor het
gesjoemel verantwoordelijk was.

Na de publicatie van het EPA-rapport maakte Volkswagen bekend dat er 11 miljoen auto’s rondrijden met
de gemanipuleerde software als het gaat om stikstofoxiden. Bovendien rijden er ook nog 800.000 auto’s rond
waarbij de koolstofdioxide-uitstoten niet kloppen tijdens de tests. In Nederland moeten 160.000 Volkswagens,
plus de dochtermerken worden teruggeroepen. Van vrijwillige reparatie, wat Volkswagen in eerste instantie
voorstelde, is geen sprake meer. Dat de top van Volkswagen niets wist van het  gesjoemel, begint steeds
onwaarschijnlijker te worden. Het heeft  Winterkorn, de vorige baas van Volkswagen, in ieder geval zijn baan
gekost. (Het is wel wrang dat diezelfde Winterkorn twee maanden daarvoor op de autoshow van Frankfurt
zijn onderneming als het toonbeeld van inzet op een schoner milieu presenteerde. Vol trots werden nieuwe
milieuvriendelijke auto’s gepresenteerd.)
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Behalve een ontzettend imago-verlies, de  hoge kosten van het terugroepen en  de reparatie van de softwa
re, hangen het concern gigantische boetes boven het hoofd. En wat te denken van het verlies op de beurs?
VW-aandelen zijn met 60 % gekelderd! Miljarden zijn inmiddels opzij gezet, projecten worden geschrapt, in
vesteringen teruggedraaid en het besparingsprogramma wordt versneld ingevoerd.  De top van VW gaat
met vertegenwoordigers van het personeel niet alleen praten over prioriteiten op het gebied van investerin
gen en kostenbesparingen.Het concern zal ook amnestie verlenen aan werknemers die betrokken waren bij
het dieselschandaal.Veel ingenieurs en technici vrezen voor hun baan. Angst voor de toekomst regeert in
Wolfsburg, niet alleen voor de werknemers, maar ook voor de stad zelf. Wolfsburg is helemaal afhankelijk van
Volkswagen.
 
Ondanks de negatieve publiciteit verkocht Volkswagen wereldwijd toch meer auto’s. (Het marktaandeel in
Europa bleef echter op 23% steken.) Maar blijft dat ook zo??? Het is uiteindelijk een zeer vertrouwd merk. We
hebben er allemaal een “ goed” gevoel bij.
Meestal toveren onze Karmanns een glimlach op het gelaat van voorbijgangers. Zouden ze nu den
ken……..??? Nee, toch?

 
Bron: NU, E. Van der Goot. Spotprenten: Jos Collingnon.
 

DRINGENDE OPROEP.
DRINGENDE OPROEP.
Uit de onlangs gehouden enquete blijkt dat de Ghia Varia goed gewaardeerd wordt. Toch kan het altijd nog
beter: lezers willen nog meer achtergrondverhalen en verhalen van leden. De vraag is echter hoe de redac
tie die verhalen krijgt? Oproepen in de Ghia Varia hebben namelijk meestal geen effect. Vinden lezers het
moeilijk hun verhalen op papier te zetten? Als dat het geval is, wil de redactie graag helpen. Als iemand
bereid is zijn verhaal te delen, kan de redactie langskomen voor een gesprek en op die manier een artikel
maken voor de Ghia Varia. Dus heeft u een Karmann-verhaal, geef dat dan door aan de redactie. (redac
tie@karmannghiaclub.nl)
We nemen de gedane aanbevelingen serieus, maar hebben daarbij wel de hulp van leden nodig.
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Internationale Rally Karmann Ghia Owners Club Engeland.
De Engelse Karmann Ghia Club organiseert van vrijdag 17 tot zondag 19 juni 2016 haar jaarlijkse internatio
nale treffen in Stirling (Schotland). Stirling ligt tussen Glasgow en Edinburgh.
 
Het globale programma ziet er als volgt uit:
De ontvangst is vrijdagmiddag 17 juni. Zaterdag 18 juni gaan de deelnemers o.a. een whisky distilleerderij
bezoeken, en de historische New Lanark stad (staat op de Unesco Werelderfgoedlijst). Maken een tourrit door
het Trossachs National Park en Loch Lomond waarna ’s avonds een gezamenlijk diner. Daarnaast zijn er op
zondag meer interessante plaatsen te bezoeken, waar de mogelijkheid is om met typisch Schotse gebruiken
en gewoonten kennis te maken.
 
Het treffen vindt plaats in het Stirling Hotel, dat ligt in Bridge of Allen (Stirling).
Het hotel kan rechtstreek worden geboekt. Per telefoon: 01786 466000 of per e-mail: stirlingvenues@stir.ac.uk.
Gebruik code: – 127882 - .
Dringend verzoek van de organisator is om niet online te boeken. Alleen dus per telefoon of per e-mail.
Eenpersoonskamer       £ 59,00 per nacht (overnachting + ontbijt)
Tweepersoonskamer   £ 75,00 per nacht (overnachting + ontbijt)
 
In dit hotel vindt dus het treffen plaats op vrijdag en zaterdag, met zaterdagavond het Gala Diner.
 
Het treffen eindigt op zondag 19 juni. Deelnemers die op zondag in Lanark willen blijven overnachten, kunnen
bij mij advies inwinnen. Mijn streven is om zoveel mogelijk bij elkaar in één hotel te verblijven. Dit is uiteraard
niet verplicht.
 
Zelf boekers kunnen zich in verbinding stellen met de organisator: Anne Filmer e-mail: KGInternational2016@g
mail.com
 
Samenvatting:
Zelf het hotel boeken in Stirling voor vrijdagavond 17 en zaterdagavond 18 juni, zoals hierboven beschreven,
met gebruikmaking van de speciale code.
Zelf hotel boeken in Lanark voor zondagavond 19 juni met keuze in KGCN clubhotel, of in zelf te selecteren hotel.
Indien gewenst boeking in KGCN clubhotel op 19 juni, s.v.p. bij mij advies inwinnen.
Omdat het prettig is te weten wie van plan is om aan het Karmann Ghia Treffen in Schotland deel te nemen,
verzoek ik om mij hierover te informeren (e-mail: ruij02@xs4all.nl).
 
Tot slot:
Ik probeer voor de overtocht met de veerboot IJmuiden – Newcastle van donderdag 16 op vrijdag 17 juni
via een relatie een groepskorting te krijgen. Het is daarom belangrijk te weten wie en met hoeveel personen
gebruik van dit aanbod willen maken. Deelnemers die mij bekend zijn worden door mij verder geïnformeerd.
Een retourboeking op andere data is ook mogelijk.
Het inschrijfformulier voor het treffen is bij mij verkrijgbaar.
 
Ik ben benieuwd naar de reacties.
 
Jan van Ruijven
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FOTO'S UIT DE OUDE DOOS
Uit de verzameling van Herman Bossink

Andorra Bloemen Rivièra

Dolomieten Kaiserslautern

Nordseebad Hörnum aif Sylt, Strandstrasse Tirol
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TECHNISCHE RUBRIEK
Kees Schultz

Remlichten weigeren, wat nu??
Als eerste kun je kijken of je lampje nog goed is.  Dus haal je achterlichtglas los en controleer het stoplicht
lampje,  is deze goed weet je dat het daar niet aan ligt.
Kijk of er meer niet werkt, zo ja, ga dan kijken of de zekering nog heel is .
Als dit niet het geval is zal je bij de schakelaar(s) moeten kijken(foto 2)
Om daar bij te komen moet je het linker voorwiel eraf halen, let op ondersteun je chassis wel meteen,  zodat
de auto niet van de krik kan vallen als je er onder ligt.(foto 3)
Zo ziet het eruit als je het wiel eraf hebt. Als je nu de stekker van de schakelaar af haalt en de twee draden
verbind( tegenover elkaar als hij  3 polig is ) en kijk dan of de remlichten wel werken, zo ja dan is/zijn de
schakelaar(s) defect.
Er zijn verschillende schakelaars,(foto 4) deze is van een enkelvoudige remsysteem, schroefverbinding(foto
5) is van de latere modellen met dubbel remsysteem en is weer later, waarbij je dan een controlelampje op
je dashboard hebt.
De schakelaar van   foto 5  kun je bij alle modellen gebruiken maar dan moet je bij de oudere modellen
stekkertjes aan de bedrading maken.
Voordat je de schakelaar eruit haalt zorg eerst dat remvloeistof reservoir vol zit.(foto 7)
Hou de nieuwe schakelaar bijdehand, draai de oude eruit ( bij de dubbele schakelaars de voorste schake
laar eruit als je er maar 1 hebt)  en draai dan gauw de nieuwe erin .
Omdat de remvloeistofdruk van boven genoeg is kan er geen lucht bij komen als je het snel doet.
Controleer of de lichten nu wel werken. LET OP dat de auto stevig staat voordat je instapt en op de rem trapt. 
Monteer hierna het wiel en zet het goed vast. Trap een paar maal op de rem en kijk dan of het remvloeistof
tankje nog goed gevuld is tot aan de verbindingsnaad
Succes met het wisselen

foto 2

Foto 3 foto 4

foto 5 foto 6 foto 7
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DE KARMANN VAN ……...

Peter Bakker.
Wie ben ik?
In het jaar dat mijn Karmann werd gebouwd ging ik
naar de brugklas, dus ik moet nu ongeveer in de
mid-life crisis zitten. Dat klopt inderdaad wel een
beetje. Ik heb inmiddels een klein (5,85 meter lang,
maar wel Waddenzeewaardig) zeiljachtje gebouwd,
en daarna kwam een autoproject in beeld. Ik heb
lang geleden eens een oude Renault 4 gehad, dat
duurde een paar weken, motor total loss. Ik heb er
nog wel eens spijt van dat ik het toen niet aandurfde
om daar een ruilmotortje van de sloop in te sleutelen.
Ik ben getrouwd met Anneke, die mijn autohobby niet
deelt, en mijn zeilhobby trouwens ook al niet, maar
me daarin, lief als ze is, wel alle ruimte laat. We hebben
twee studerende dochters. En niet onbelangrijk voor
een cabrio-rijder: we wonen op de zonnigste plek van
Nederland, Den Helder.

Welk type en uit welk jaar?

Een van de laatsten: een 74’er cabrio uit Californië,
waar ik verder helemaal geen historie van heb. Dat
er veel aan gesleuteld is, dat is duidelijk, en wat ik zelf
gedaan heb weet ik ook nog wel, maar verder… Dat
het een 74’er uit Californië is, dat weet ik wel zeker. De
typische milieudingetjes, een AH serie motor, dat soort
zaken.
Waarom een Karmann Ghia?
Dat is natuurlijk een overbodige vraag, er is nooit iets
mooiers op de weg geweest. Ja, ik weet het, over
smaak valt best te twisten. En ja, eigenlijk vind ik de
typische Karmann Ghia lijnen het mooiste uitkomen

bij een lowlight coupe. Maar ik wilde een hobbyauto,
binnen het redelijke, en de wind in mijn haar. Van
daar.
Sinds wanneer in bezit?
Vorig jaar gekocht, eerst een hele tijd weg voor las-
en lakwerk, maar sinds het vroege voorjaar is hij er
echt.
Is er veel aan veranderd?
Hij was rood, maar welke rood was niet meer met
zekerheid te zeggen. Wel hard, maar met jaren zon
en veel gebruiksspoortjes moest hij toch kaal. Ik had
dus een vrije kleurkeus. Ik heb zambesigroen gekozen
omdat dat een kleur is die bij het jaar hoort, die ook
goed bij de seventies past, en ook wel een beetje
omdat we een paar jaar in Zambia gewoond hebben.
Verder ben ik begonnen om alles een beetje werk
baar te maken, eerst de elektrische verbindingen. De
kap is helemaal vernieuwd (er was niet veel meer van
over) en het interieur heb ik ook zelf opnieuw gedaan.
En dan zo wat technische dingen. Na de eerste keer
serieus tanken ontstond er een plas benzine op de
vloer, dus als een haas weer leegpompen. Er zit dus
een nieuwe tank in, en nieuwe slangen. En ja, toen
zag ik ook dat er een remlichtschakelaar op de
hoofdremcylinder wel erg nat was, die lekte door. Dus
die is vervangen, en gelijk het hele remsysteem maar
doorgespoeld en ontlucht, ook een goede oefening.
De motor had een prima compressie en haalde ook
de 90 nog goed –ik heb een teller in mijlen. Maar af
te stellen was het nauwelijks, de ontsteking was tame
lijk brak en de Bocar carburateur was ook niet best
meer. Dus nu zit er een 123 ontsteking op, en een
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gereviseerde originele Solex. En wat loopt het dan
weer lekker! Ach, en verder zo het een en ander wat
je gaandeweg tegenkomt, de rechterdeur kwam
kennelijk uit een coupe, dus daar moest een ander
raam in. Ik heb al eens stilgestaan omdat hij niet wilde
starten, dus daar zit inmiddels een relais tussen. Het
is nu een auto waar ik lekker in zit, die er voor mij
voldoende uitziet, en die gewoon start en rijdt. Perfect
hoeft het voor mij niet te zijn.
 

Wie doet het onderhoud?
Ik zei de gek. Gek? Ach, wie zal het zeggen. Zonder
technische achtergrond en zonder veel ervaring is het
heel boeiend om zo het een en ander tegen te komen,
en tot nu toe gaat dat prima. Dat is voor mij ook een
mooi leerproces.
Hoeveel km per jaar rijd je?
Hoeveel ik uiteindelijk ga rijden per jaar, ik heb geen
idee. Ik wil volgende zomer wel een kampeervakantie
naar Zuid Frankrijk, of een andere zonnige bestem
ming, gaan ondernemen, we zullen zien. Ik zit nu voor
dit jaar wel al boven de 1000 mijl, maar dat zegt nog
niet zoveel.
Mag er wel eens iemand anders in je Karmann
rijden?
Nee, dat lijkt me niet zo’n goed idee. Mijn vrouw hoeft
niet zo nodig, en toen mijn dochter voor het eerst met
onze golf reed had ze meteen de deur van buurman’s
klassieke mercedes te pakken. Dus nee, zoals ik er nu
over denk liever niet.
Wat is de mooiste rit tot nu toe.
Toch wel de eerste keer dat we echt naar buiten
gingen met de auto, de bloemendagen dit voorjaar
in Anna Paulowna. Mijn jongste dochter was mee, het
was nog wel koud, ik had er nog geen dak op, het
stationair liep nog maar matig, starten ging soms wat
moeizaam, maar het reed.
Wat is het beste muzieknummer om in een Karmann
te beluisteren?
Met de kap open en de wind om je hoofd iets feeste
lijks of iets dat herinnert aan de tropen, zoals Johnny

Clegg’s “Scatterlings of Africa”, of iets feestelijks uit de
seventies.
Is het “ een poor man’s Porsche” ?
Natuurlijk niet, en om heel veel redenen niet. Een
Karmann Ghia is iets heel anders dan een Porsche.
Volgens mij is het een heel ander soort rijden, veel
relaxter. Je moet immers geen snelheid verwachten
van een Karmann Ghia. Kalmte en rust zijn kostbaar
in deze tijd, dus een auto rijden die juist dat accen
tueert is pure rijkdom.
Nog een leuke anekdote?
De verrassingen van een auto met veertig jaar histo
rie, waarvan je weinig met zekerheid weet. We reden
terug na de najaarsrit door de Hoekse Waard, de
benzinetank was ongeveer leeg. De benzinemeter
deed het, maar toch niet helemaal. Dus het was ook
een beetje gokken. Ik kneep hem al een beetje,
eerlijk gezegd. Maar we reden soepel het tankstation
op langs de A13 om hem vol te gooien. Toen bleek
de benzinedop loos te draaien. En dat kreeg ik niet
opgelost met schroevendraaier en tang. Dus hadden
we de wegenwacht nodig. Die was gelukkig snel ter
plaatse, maar had ook geen oplossing. Ja, hij kon het
slot van de tankdop wel uitboren, maar dat leek hem
geen goed plan. Dan zouden er ongetwijfeld ijzer
deeltjes in de tank komen. Ik had zelf al wel een plan
B, de vlotter eruit halen en door dat gat tanken,
daarna de vlotter weer monteren. Niet ideaal (ik ben
een beetje allergisch geworden voor benzinelekka
ges) maar het moest dus maar. Daarna konden we
probleemloos doorrijden en waren we toch nog niet
al te ver na middernacht weer thuis. Leuk? Achteraf
lach je erom, maar op het moment was het wat
minder. Zoiets zal nog wel eens gebeuren…
 
 
 

LEDENMUTATIES
Nieuwe leden
2151297 Vranckx. D. Oude Aarschotsebaan 6 3390 Tielt-Winge KG 14 Coupe 1971
2151298 Iersel, W. Van Bogardeind 170 5664 EN Geldrop KG14 Cabrio 1971
2151296 Epema. M Peerdecamp 6 1141RN Monnickendam KG14 Cabrio 1974
2151299 Gijn, J. Van Burg. Pruissingel 60H 3131JR Vlaardingen 14 Coupe
2151300 Gun, M. Van der Zanddijk 5 4401NJ Yerseke 14 Coupe 1970
2151302 Strijbosch, W.J.M. Tatelaarweg 21a 6941 RB Didam 14 Cabrio 1968
Opgezegd
2081101 Oord Borst, M.A.van der Mossel 29 1775 JA Middenmeer 14 Coupé 1967
2141259 Middendorp van Tol, A.M. Dorpsstraat 132 2831 AT Gouderak 14 coupe 1971
99504 Sluijk, B.G. Kapelstraat-Noord 99 5502 CB Veldhoven 14 Coupé 1973
2000585 Bakker, W.J.M. Turfschip 104 1186 XN Amstelveen 14 Coupé 1966
98456 Bazuin, H. Rodenrijseweg 267 2651 BR Berkel en Rodenrijs 14 Cabrio 1972
95104 Schuurman, G.J.B.A. Goltackers 85 6931 HH Westervoort 14 Cabrio 1968
98397 Hessels, S. Kerkweg 11 1761 JD Anna Paulowna 14 Coupé 1961

19



20



KARMANN GHIA CLUB NEDERLANDKARMANN GHIA CLUB NEDERLAND

Ka
rm

a
nn

 G
hia Club Nederla

nd

COLUMN   Gerard Dolfing
Hard gaan!
 
Struinen mag ik graag, in oude schuren, op rommelmarkten en op internet. Er is nog zoveel moois te vinden
overal. Af en toe verbaas ik mij daarover. Ook op het wereld wijde web zijn af en toe nog leuke dingen te
vinden. Zo kom ik ergens in eind juli op Facebook een bericht tegen van een Italiaan die bij een foto van een
prachtige Type 34 de tekst heeft geplaatst "vendesi". Verkocht of was het nu te koop? Mijn woordenschat in
het Italiaans komt eerlijk gezegd niet verder dan pizza, espresso en cappuccino.  Ik typ "vendesi" in Google-
Translate en kom er zo achter dat het "te koop" betekent. Mijn interesse is gewekt. Ik plaats in het Engels een
reactie op Facebook . De verkoper reageert dat de Type 34 nog steeds te koop is, maar dat hij geen woord
Engels spreekt.
Dit is het begin van een conversatie via de privé berichten module van Facebook, aan mijn kant ondersteund
door Google Translate. Ik typ mijn vragen in de vertaalmachine  en de antwoorden die terugkomen gaan
hier ook in weer in. Zo kom ik er langzaam achter dat het om een originele in Italië geleverde 63'er gaat. Mijn
interesse wordt alleen maar groter en groter. Omdat het toch wat lastig communiceert zoek ik contact met
Emilio Fano, de voorzitter van de Italiaanse Karmann Ghia Club. Ik vraag hem of hij als tussenpersoon wil
bellen met de verkoper om zodoende nog wat meer informatie te krijgen. Emilio belt met de verkoper en
bemiddelt voor mij in de onderhandelingen. Dan ergens eind september het bericht dat de Italiaan, Fausto
is zijn naam, graag de Karmann Ghia aan mij verkoopt. En dan begint het avontuur echt.
Ik besluit om begin oktober af te reizen naar het zonnige Italië. Mijn idee is om de Karmann op eigen as van

Fidenza (net boven Parma) terug te rijden naar Nederland. Woensdag 7 oktober stap ik om 4.00 uur 's
ochtends mijn bed uit om met de trein af te reizen naar Italië. Met een rugzak vol gereedschap (je weet maar
nooit onderweg) wat reserve onderdelen, remvloeistof, een buidel met contant geld en nog wat andere
dingen, reis ik via Parijs, Lyon, Milaan met als eindbestemming Fidenza. Om 22.30 lig ik 's avonds moe van
de treinreis in het te korte Italiaanse bedje.
De volgende ochtend om 10.00 uur heb ik afgesproken met Fausto. Deze komt op 10.30 uur in een prachtige
VW Type 3 aanrijden en geeft aan (voor zover ik het begrijp) dat we even moeten wachten op zijn neef. Die
spreekt gelukkig Engels. De Karmann Ghia staat bij de garage en er is net een nieuwe 6v accu in geplaatst.
De auto is echt een plaatje, super origineel en ook nog eens keihard.  Fausto heeft de Karmann zes jaar in
bezit en naar eigen zeggen er 600 kilometer mee gereden. Daarvoor heeft de auto 20 jaar in een schuur
gestaan.  Dat is dan ook tevens de reden dat terug rijden naar Nederland  misschien een minder goed plan
is. De Karmann heeft duidelijk technische aandacht nodig. Bij het remmen trekt de auto sterk naar links,
starten gaat moeizaam ondanks de nieuwe accu, de dynamo werkt volgens mij niet goed en in de banden
zitten veel scheuren en zien er erg uitgedroogd uit. Bij een goede Italiaanse lunch maak ik met Fausto de
deal rond. Donderdagavond boek ik een terugvlucht via Milaan naar Alkmaar.
Hoe nu verder, nou om het kort te houden. Vrijdag hang ik nog even de toerist uit in Parma en koop nog een
paar kilo Parmezaanse Kaas. Zaterdag vlieg ik terug naar Nederland. Maandag regel ik het transport van
Italië naar Nederland. Dinsdag verkoop ik mijn Type 14 coupe. Donderdag wordt die opgehaald en die
maandag erop staat de Italiaanse 34 te glimmen in Nederland.  Het kan soms raar lopen en hard gaan.
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Karmann Ghia in het nieuws.
 
Enige  maanden geleden werd bekend dat het Rijksmuseum twee, door Rembrandt geschilderde huwelijk
sportretten van Maerten Soolmans en Oopjen Coppit, wilde kopen. Iedereen had wel een mening, met name
over het aankoopbedrag, maar ook bijna iedereen ging zich bemoeien met de aankoop. Fractievoorzitters,
directeuren van musea, ministers, zelfs de Franse president mengde zich in de strijd. Uiteindelijk werden
Frankrijk en Nederland het eens over een gezamenlijke aankoop.
In de NRC van zaterdag 31 oktober stond een reconstructie van de hele aankoop-geschiedenis , met een
leuke illustratie. Op de tekening zijn de hoofdrolspelers zichtbaar in een……….rode Karmann Ghia,cabrio
compleet met trekhaak, want de beide doeken worden vervoerd in het karretje achter de KG.
Ja, voor het vervoer van zulke kostbare doeken heb je natuurlijk een betrouwbare auto nodig!
 

VOORJAARSRIT
T moaie Fryslân'
 
De Karmann Ghia voorjaarsrit 2016   'T moaie Fryslân' zal plaatvinden op zondag 22 mei.
Deze rit start in de prachtige gemeente De Fryske Marren (De Friese Meren).
Als startpunt zijn wij van harte welkom bij Tuincentrum "De Koning" , Meerweg 3, 8507CA in Rohel,  een
dorpje gelegen zo'n 6km vanaf Joure.
 
Benieuwd naar een paar mooie plekjes in Friesland?
Noteer 22 mei 2016 dan nu alvast in uw agenda!
 
Groet,
Herman, Lucy, Johan en Lutske
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AIRCOOLED WINTERFEST (AWF) 2016
 
In het weekend van 9 en 10 januari 2016 vindt het Aircooled WinterFest in Rosmalen plaats. Zoals elk jaar zal
de Karmann Ghia Club Nederland weer duidelijk aanwezig zijn. We staan weer op dezelfde plaats als vorig
jaar, stand E01 in de omgeving van het restaurant. We hopen ook nu weer een aantal nieuwe leden te
kunnen begroeten. Voor bestaande leden is het net een nieuwjaarsreceptie.
Omdat er altijd wel vrijwilligers gewenst zijn om op vrijdag 8 januari de stand op te bouwen, en de twee dagen
daarna te bemannen, stellen we het op prijs een paar aanmeldingen te ontvangen. Dus wie is bereid om
zich op één van de drie dagen als vrijwilliger beschikbaar te stellen?
Meld je aan – liefst zo spoedig mogelijk- bij de tijdelijke coördinator van het team, Jan van Ruijven, via e-mail:
ruij02@xs4all.nl
Bij voorbaat dank.

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 !

# 1540

# 4255

# 3401 # 1514

# 12678 / # 12679

Deze schakelhendel bevindt zich aan 
het begin van de versnellingsbak en 
verbindt de schakelstang die 
vanuit de tunnel komt met 
de versnellingsbak. 

Schakelhendel (hockey stick)

Verbindt de metalen leiding van het 
remvloeistofreservoir en 
de hoofdremcilinder, 
deze past op de 
modellen tot en 
met modeljaar 
1966.

Deze lijkt veel op het model van de 
latere Volkswagens (# 3405) maar is een 
stuk groter wat voor de raamslinger voor 
deze bouwjaren noodzakelijk is. 

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

 Vanaf 1967 waren er twee soorten 
dashboard voorzijden voor de Karmann 
Ghia, bruin met houtnerf motief of een 
zwart paneel met een korrelvormig motief.

Remvloeistofslang 4 mm

Raamslinger rozetten 1967-1969 Type 1 koppelingsets

Ghia Dashboard voorzijde
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omParuzzi Digitale Catalogus

De Herfsteditie 
2015 van onze 
digitale catalogus 
is beschikbaar. We 
hebben een versie 
per type Volkswagen 
beschikbaar, 
wat het zoeken 
vergemakkelijkt. 
Ga naar www.Paruzzi.com/catalogus 
om de digitale catalogus voor jouw VW 
gratis te bekijken.

Digitale catalogus Herfst 2015

Paruzzi Catalogus nr° 08

NIEUW

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

De nieuwe Paruzzi Catalogus is er!

De panelen met een houtnerf hebben 
we al jaren in ons assortiment maar het 
zwarte paneel, wat zeker in de laatste 
productiejaren veelvuldig is toegepast, 
miste nog steeds, en de vraag hiernaar 
kwam steeds vaker voor.

NIEUW
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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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-
 
                 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 .

onderhoud & tuning

onderdelen

restauratie

occasions
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