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De kop is eraf.
Beste clubvrienden. Als je dit voorwoord leest, hebben we met de club het eerste evenement al achter de
rug: het Aircooled Winterfest op 9 en 10 januari in Rosmalen. Een team van 12 clubleden heeft een stand
opgebouwd die er wezen mocht. En omdat het thema van deze beurs ‘Pech onderweg’ heette, hadden we
een echte Wegenwacht auto ingehuurd met volledige uitrusting. Een lelijke eend (maar met luchtkoeling).
Deze WW-auto stond mooi opgesteld tussen de Karmann Ghia’s van Henny van Kranen en Dirk van der Zwan.
En ook de mooie Cabrio van Hans de Vries maakte de presentatie compleet. En laat Dirk van der Zwan met
zijn fantastische Low light ook nog de 2e prijs winnen in de categorie ‘Best of show’! Fantastisch toch! Verder
in dit blad een verslag.
 
Vier dagen na de beurs in Rosmalen heb ik ook een bezoek gebracht aan de Interclassics Maastricht 2016.
Een totaal andere oldtimer beurs, voor alle merken, met veel luxe, tot zeer luxe auto’s en dito onderdelen.
Een beurs die enigszins vergelijkbaar is met de Techno Classica in Essen, maar dan iets kleiner. En in Maastricht
heb ik maar één Karmann Ghia gespot, die meer een kruising bleek te zijn tussen een Karmann Ghia en een
Porsche. Mooi, dat wel. Maar in onze club gaan de meeste liefhebbers toch vooral voor het origineel of bijna
origineel. En daar hou ik meer van. Het doet meer recht aan het originele ontwerp, de ontstaansgeschiede
nis en de succeshistorie.
 
Dat neemt niet weg dat de klassieke beurs in Maastricht zeer de moeite waard was. Voor mij ook een mooie
gelegenheid om een beetje te netwerken. Ik heb o.a. contact gehad met de mensen van de KNAC, de
ADAC, enkele clubs en diverse aanbieders van tourevenementen. Zo doe je hier en daar ideeën op.
 
We gaan er het komende jaar weer van genieten, te beginnen met de Technische dag op 16 april bij VW
dealer van Beynum te Gouda, gevolgd door de voorjaarsrit op 22 mei in Friesland.
Maar eerst hebben we op 13 maart onze Algemene Ledenvergadering in een heus Fort, gelegen aan de
Hollandse Waterlinie. En niet zomaar een fort, maar één die ons kennis kan laten maken met alles op het
terrein van geografie en navigatie. En navigeren, doen we allemaal, toch?
 
Ik heb mij, samen met Loes, al ingeschreven voor de Internationale KG Meeting in Schotland, en de aanmel
dingen voor dit evenement druppelen nu al gestaag binnen. Ik ben heel benieuwd wie er uiteindelijk
meegaan?
Ik wens jullie veel plezier met het lezen van dit blad en met de activiteiten aan, of met de Karmann Ghia en
hoop jullie bij één van onze evenementen tegen te komen.
 
Jan van Ruijven
 
 

INHOUDSOPGAVE
 3.          Voorwoord en inhoudsopgave.
 5.          Colofon.
 7.          Uitnodiging/agenda ALV.
 8/9.      Jaarverslag voorzitter/IJssel a la carte 2016/ Schotland-meeting
11.         Uitnodiging Technische Dag.
12/13.   Verslag Aircooled Winterfest/ Even voorstellen….Henk Hendriks.
14/15.   De Karmann van …….
16.        Uitnodiging Voorjaarsrit Friesland.
17.        Column Gerard Dolfing.
18/19.   Technische Rubriek./Oude foto’s.
21.        Overstekend wild.
22.        Piet Olyslager.
23.        Ledenadministratie/ Evenementenkalender.
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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
a.i. Hans de Vries
Burg. Kruijffstraat 29
2985AD Ridderkerk
06-42141887
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
mei 2016
De deadline voor kopij is:
31 mart 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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Algemene Leden Vergadering
Datum: 13 maart 2016
Locatie: GeoFort, Nieuwe Steeg 74, 4171 KG Herwijnen
Tijdstip: Ontvangst 10.00 uur. Aanvang vergadering 11.00 uur.
Van 13.00 uur tot 14.30 uur wordt door de club een zogenaamde " Fort lunch " aangeboden, bestaande uit
belegde broodjes, melk en biologische sappen. Vanaf 14.30 uur kan op eigen gelegenheid de GeoExpe
rience worden bezocht, waarbij leden van de KGCN op vertoon van hun lidmaatschapskaart 10% korting op
de entreeprijs ontvangen. Op vertoon van de museumjaarkaart is de entree gratis.
AGENDA
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. Jaarverslag Ledenadministratie
13. 1ste Uitwerking Beleidsplan 2015-2020
14. Ghia Varia en website
15. Periodieke bestuursverkiezing
16. Rondvraag
17. Sluiting
Toelichting:
Ad. 3. De notulen zijn gepubliceerd in clubblad 105 van mei 2015
Ad. 4. Het jaarverslag van de voorzitter staat in dit clubblad
Ad. 5. Het jaarverslag van de penningmeester wordt tijdens de vergadering door Nico de Winter (penning
meester voor het jaar 2015) gepresenteerd
Ad. 8. De kascommissie bestaat uit Rinus Coert en Wouter Bakker. Doordat Wouter Bakker eind 2015 zijn lid
maatschap heeft opgezegd, zal de eerste reserve, Bert Jan van Bolhuis in zijn plaats treden. Omdat Bert Jan
van Bolhuis het aftredende lid Wouter Bakker heeft vervangen, is Bart Jan van Bolhuis aftredend. Tijdens de
vergadering zal een nieuwe kandidaat worden gevraagd.
Ad. 9. De begroting 2016 wordt tijdens de vergadering door Hans de Vries (tijdelijk waarnemend penning
meester) gepresenteerd.
Ad. 10. Gelet op de financiële positie van de club, stelt het bestuur voor de contributie te handhaven op
€ 32,50 per lid.
Ad. 11. De evenementenkalender 2016 is al gepubliceerd. Eventuele aanvullingen worden tijdens de verga
dering besproken.
Ad. 12. De ledenadministrateur, Rinus Coert, geeft tijdens de vergadering een toelichting.
Ad. 13. De 1ste Uitwerking van het beleidsplan 2015-2020 wordt tijdens de vergadering gepresenteerd.
Ad. 15. Rooster van aftreden:
2016 Nico Zwakman (secretaris)
2017 Peter de Jong (Redactielid)
2018 Jan van Ruijven (voorzitter)
2018 Sonja de Winter (Evenementen coördinator)
2018 George Steur (Redactiecoördinator)
2018 Nico de Winter (penningmeester)
Nico Zwakman is aftredend en stelt zich herkiesbaar.
Gedurende het seizoen 2015 zijn afgetreden Sonja  de Winter (per 1 november) en Nico de Winter (per 1
januari 2016).
Wanneer u zich kandidaat wilt stellen voor één van bovenstaande bestuursfuncties, dan kunt u zich voor
aanvang van de vergadering schriftelijk melden bij de secretaris, Nico Zwakman (secretaris@karmannghia
club.nl).
Voor de functie van penningmeester draagt het bestuur Hans de Vries voor.
Voor de functie van evenementen coördinator draagt het bestuur Marianne Pot voor.
 
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 het aanmeldingsformulier op de website aan te melden vóór
28 februari 2016.
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Jaarverslag
Jaarverslag voorzitter 2015 .
Betreft: Karmann Ghia Club Nederland
 
Bestuurssamenstelling:
Voorzitter                                               : Jan van Ruijven
Secretaris                                              : Nico Zwakman
Penningmeester                                   : Nico de Winter
Evenementen coördinator                   : Sonja de Winter
Redacteur                                             : George Steur
Redactielid                                            : Peter de Jong
 
De leden
Op 1 januari 2015 hadden we 354 leden en 3 ereleden, te weten B.J. van Bolhuis, D. Snel en W. Arpink †.
Helaas hadden we in 2015 18 opzeggingen. Daartegenover konden we 27  nieuwe leden begroeten. De club
sloot het jaar 2015 af met 366 leden, inclusief 3 ereleden.
 
De bijeenkomsten
In 2015 zijn er 2 bijeenkomsten gehouden, waarvan de Algemene Ledenvergadering op 1 maart 2015 en de
Einde seizoen bijeenkomst op 10 oktober 2015.
 
Algemene Ledenvergadering
1 maart was ingeruimd voor de eenmaal per jaar te houden: “Algemene Ledenvergadering”. Hier werden
vooral de zakelijke agendapunten afgewikkeld, zoals goedkeuring van de verslagen, vaststelling van begro
ting en contributie, dechargeverlening bestuur en verkiezingen bestuurs- en commissieleden.
 
In de kascommissie trad Bert Jan van Bolhuis af en Wouter Bakker bleef zitten.
Rinus Coert werd gekozen. Samen met Wouter Bakker vormt hij de kascommissie. Helaas heeft Wouter op 10
oktober 2015 zijn lidmaatschap opgezegd.
Als reserve zijn gekozen Bert Jan van Bolhuis en Willem Neelen. (Achteraf bleek Willem Neelen geen clublid
te zijn, als gevolg waarvan zijn reservefunctie kwam te vervallen).
 
In het bestuur is Hans de Vries als interim voorzitter afgetreden en in zijn plaats is Jan van Ruijven aangetreden.
 
Financiën
De contributie bleef gehandhaafd op € 32,50 per lid.
 
Toekomstvisie
Met meerderheid van stemmen (91,6%) werd het Beleidsplan 2015-2020 vastgesteld.
Dit meerjarig beleidsplan geeft het bestuur handvatten om de geformuleerde doelen tot 2020 te verwezen
lijken.
 
Evenementen
Er zijn 5 evenementen georganiseerd, bestaande uit:
Technische dag bij Classic Centre Brabant in Etten-Leur
Voorjaarsrit ‘Tuffen door Drenthe’, start Assen, door Gerard en Petra Dolfing
Zomerrit ‘De eeuwen oude dorpen tour’, start Avenhorn, door Hellen en Sandy de Jager
Najaar rit Hoekse Waard, start Oud-Beijerland, door Willem Neelen en Hans de Vries
Einde seizoen bijeenkomst in Spijk (gemeente Lingewaal).
 
Clubstand
Traditiegetrouw had de club op 3 en 4 januari een stand op het Aircooled Winterfest in Rosmalen.
Op 25 april heeft de club met succes in de stand van de Fehac op de AutoRai gestaan.
Op 3 oktober heeft de club met een clubstand op het Luchtgekoelde evenement  (Open huis) bij Ames te
Zwijndrecht gestaan.
 
Groepsreis naar Denemarken
Door 18 equipes werd deelgenomen aan het 35-jarig Jubileum Treffen van de Deense Karmann Ghia Club.
Start in Hengelo, organisatie Nico en Sonja de Winter.
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Bestuursvergaderingen
Het bestuur is in de loop van het jaar 6 maal bijeen geweest.
31 maart in Asperen (voorzitter)
19 mei in Laren (redacteur)
07 juli in Hellevoetsluis (evenementen coördinator en penningmeester)
02 september in Huizen (redactielid)
20 oktober in IJmuiden (secretaris)
08 december in Asperen (voorzitter)
 
Een delegatie van het bestuur (George en Peter) heeft een bezoek gebracht aan de beurs ‘Aircooled Ant
werpen’. Vastgesteld is dat het geen zin heeft om met een stand van de club op deze beurs aanwezig te zijn
(deze beurs heeft onvoldoende uitstraling).
 
Website
De website heeft een verbetering ondergaan door enthousiaste inzet van Hans de Vries (webmaster) met
technische ondersteuning door Charlie van der Zwan.
 
Vacatures
Per 1 juli heeft ledenadministrateur, Tom Kouters, zijn functie neergelegd.
Per 1 november heeft evenementen coördinator, Sonja de Winter, haar functie neergelegd
Per 1 januari 2016 heeft penningmeester, Nico de Winter, zijn lidmaatschap opgezegd.
 
Van 1 juli tot 1 november hebben de bestuursleden van de redactie, George Steur en Peter de Jong, de le
denadministratie waargenomen. Per 1 november hebben zij de administratie overgedragen aan Rinus Coert,
die zich voor deze functie beschikbaar heeft gesteld.
 
Per 1 november neemt de voorzitter de functie van evenementen coördinator waar, tot de Algemene Leden
vergadering op 13 maart 2016.
 
Per 1 januari 2016 neemt Hans de Vries de functie van penningmeester waar, tot de Algemene Ledenverga
dering op 13 maart 2016.
 
 

Karmann Ghia Meeting in Schotland
De Karmann Ghia Club GB organiseert van vrijdag 17 tot zondag 19 juni 2016 haar internationale meeting
in Stirling (Schotland). Het volledige programma is gepubliceerd in het clubblad van december 2015.
Mocht je hiervoor belangstelling hebben, dan kan een inschrijvingsformulier bij mij worden opgevraagd. Ook
wordt door mij een aanvullend programma uitgewerkt vanaf zondag 19 juni tot en met vrijdag 24 juni, dat
geheel vrijblijvend benut kan worden. Geïnteresseerden kunnen met mij contact opnemen.
 
Jan van Ruijven
 

IJssel à la Carte op 21 mei 2016
Beste Karmann Ghia Club-leden,
Dit jaar organiseert Rally Control weer de “IJssel à la carte” rally rond Zwolle. Met behulp van prachtig gekleurd
kaartmateriaal rijdt u zo’n 2 1/2  uur langs mooie landerijen en door het schitterende IJsselgebied, na afloop
zal het buffet voor u worden geopend. Met behulp van PowerPoint zal een korte kaartleescursus worden
gepresenteerd door Jaap Jongman van RallyControl (de organisator van de 7 uren en de DPR) en Roel
Stöcker.
Kosten per team zijn Euro 75.- inclusief aansluitend buffet.
Inschrijven kan op www.rallycontrol.nl of een e-mail sturen naar jaaprallycontrol@gmail.com onder vermel
ding van “IJssel à la carte 2016”, klasse (toer – of sportklasse) en namen van bestuurder en navigator.
Het programma is als volgt:
11:00 uur                        Verzamelen bij Restaurant De Oase, Kerkplein 3, Zalk
12:00 tot 13:00 uur           Kaartleescursus
13:15 uur                        Start van de rally
16:00 – 16:45 uur             Uitleg
16:45 – 17:00 uur             Prijsuitreiking en buffet
Let wel, de volgende dag is de voorjaarsrit in Friesland. Desondanks hopen we op veel enthousiaste deelne
mers van onze KG-club.
Chris Budde
chris@cbtradelink.com
0654711317
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Technische dag 16 april 2016
 
TECHNISCHE DAG BIJ VW VAN BEYNUM AUTOGROEP TE GOUDA
 
Volgens traditie houden we aan het begin van elk jaar voor onze leden een ‘Technische dag’. Niet alleen
vanwege de traditie, maar ook omdat een groot aantal leden hier prijs op stelt.
 
Eind 2014 hadden onze reactiemedewerkers Peter de Jong en George Steur een interessant en geanimeerd
interview met de heer Onno van Beijnum, directeur (4e generatie) van de VW van Beynum Autogroep, offi
cieel dealer van Volkswagen, Audi, SEAT-service, Skoda en Volkswagen Bedrijfswagens. (Het interview heeft
gestaan in Ghia Varia nummer 103 van december 2014.)
 
Van Beynum is een echt familiebedrijf, opgericht in 1920 te Utrecht. Op de eerste plaats gaat het in dit bedrijf
om moderne auto’s en met 6 vestigingen is daarmee genoeg werk aan de winkel. Maar er is ook nog steeds
kennis en liefde voor klassieke Volkswagens en het bedrijf stelt oldtimer verenigingen, die passen binnen hun
groep, graag in de gelegenheid gebruik te maken van hun garages voor o.a. technische dagen. Van de
uitnodiging door Onno van Beynum maken we dus nu, 2016, dankbaar gebruik.
 
Van Beynum stelt ons niet alleen de gehele werkplaats ter beschikking, maar ook drie monteurs die bekend
zijn met luchtgekoelde motoren, waaronder ons eigen clublid Kees Schultz. En verder biedt het bedrijf ons bij
de ontvangst koffie en thee aan, en in de middagpauze een lunch. We worden dus eigenlijk in de watten
gelegd.
 
Overbodig om te vermelden dat jullie van harte welkom zijn om aan deze technische dag deel te nemen.
Diegenen die specifieke wensen hebben wordt verzocht om die ‘vooraf’ aan ons kenbaar te maken. Wij
overleggen dan met de chef werkplaats, Nico Baas, hoe we het technische gedeelte van het programma
vorm gaan geven.
 
PROGRAMMA
10.00 – 11.00 uur Ontvangst bij Van Beynum Autogroep, Burgemeester van Reenensingel 117, 2803 PA Gouda.
11.00 – 12.30 uur Technische uitleg/demonstratie (op basis van ingezonden wensen/vragen)
12.30 – 13.15 uur lunch
13.15 – 15.00 uur Voortzetting van het technische deel van het programma
Om ongeveer 15.30 uur wordt de technische dag afgesloten.
 
TAXATIES
Verder zullen we voor geïnteresseerde leden taxaties (max. 9) aanbieden, die gedurende het technische
deel van de dag zullen plaatsvinden. Deze taxaties worden uitgevoerd door onze adverteerder, Steijn
Sportscars Taxaties, en vinden plaats volgens artikel 7.960 Burgerlijk Wetboek. Het rapport kost € 90,-- en wordt
opgemaakt volgens de FEHAC norm. De voorwaarden zijn dat de eigenaar een kopie van het kenteken (het
deel met de auto gegevens en deel met de eigenaar gegevens) en het apk-formulier aan de taxateur geeft.
Graag met duidelijke vermelding van het juiste woon-/postadres en emailadres. Het tarief geldt alleen voor
contante betaling.
Jullie kunnen je tot 9 april opgeven via het aanmeldformulier op de website, met vermelding van jullie wensen.
Behalve de taxaties zijn er aan de dag geen kosten verbonden.
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Een eendje tussen de zwanen
 
 
Aircooled Winterfest Rosmalen 2016
 
Geen mooier begin van het nieuwe (Karmann) jaar dan het deelnemen aan het Aircooled Winterfest in
Rosmalen. Wat is er nou mooier dan een hal vol luchtgekoelde automobielen en alles wat daar mee te maken
heeft.
Het Aircooled Winterfest kent ook altijd een thema en dat was dit jaar ‘pech onderweg’. Aan de standhouders
de uitdaging om een stand in te richten die dit thema uitstraalt. Het is dan gemakkelijk om een paar oude
banden, een paar krikken en wat gereedschap neer te leggen, maar zo niet onze stand. We wilden namelijk
iets hebben wat de aandacht zou trekken van bezoekers. Na wat denkwerk kwam Peter op het idee om te
kijken of we een wegenwacht auto zouden kunnen regelen voor onze stand. Zo kwamen we terecht bij Jos
Lastdrager die in het bezit is van een mooie Eend in Wegenwacht stijl. Hij was bereid om de Eend aan ons
uit te lenen met daarbij alle materialen die de Eend rijk was op het gebied van pech onderweg. We hadden
met hem afgesproken dat we de Eend op vrijdag zouden ophalen en het was aan mij de eer om dit te mogen
doen. Het was die vrijdag een prachtige dag en Charlotte en ik togen opgewekt naar Zoetermeer, waar Jos
woont. Aldaar aangekomen stond de Eend al buiten te blinken in het zonnetje. Het bleek namelijk dat Jos
de auto de avond ervoor nog had gewassen en gepoetst. We werden hartelijk ontvangen door Jos en zijn
vrouw en onder het genot van een kop koffie kregen we mooie verhalen te horen over het ontstaan van de
Eend en de avonturen die hij samen met zijn eigenaars had beleefd. Na een uurtje gezellig praten was dan
het moment aangebroken dat ik de Eend naar Rosmalen mocht rijden. Voor het gemak had Jos nog een
handleiding geschreven hoe de Eend moest worden gereden en hoe de verschillende onderdelen moesten
worden bediend. Tevens kregen we een uitleg over de vele onderdelen die in de achterbak van de Eend
lagen. Gereedschap, vlaggen, afzetlint, blikken olie, benzine, teveel om op te noemen sierde de vakkundig
ingerichte achterbak. Dit alles mochten wij gebruiken om de stand ‘aan te kleden’. En dan was het moment
aangebroken om de auto te starten. De Eend is voorzien van een choke en de versnellingspook bevindt zich
in het dashboard.  Ik had wel eens in een Renault 4 gereden, maar dit werkte toch weer net anders. Nadat
Jos kort had uitgelegd hoe een en ander werkte, startte ik de motor, zette de Eend in zijn versnelling en reed
langzaam weg. Dat was wel even wennen, het rijdt totaal anders dan onze Karmann, maar na enige minu
ten was ik daar aan gewend en ging het redelijk soepel. Wat vooral erg wennen is, dat er totaal geen ‘pit’
in de auto zit. Voor het optrekken moet je ruim de tijd nemen en daarbij gehaaste blikken en zenuwachtig
gerijd van overige weggebruikers negeren. Ook het nemen van hobbels is een aparte ervaring, zijn wij met
onze Karmann’s gewend dat een verkeersdrempel nogal een hard effect heeft, in een Eend is dat een geheel
andere ervaring. Bij het nemen van een verkeersdrempel met de Eend is het net of je in een schommelstoel
zit, nadat je de drempel gehad hebt, duurt het enige tijd voor de Eend is ‘uitgewiegd’, een heerlijk gevoel.
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Nadat we de bebouwde kom van Zoetermeer hadden verlaten, reden we de snelweg op naar Rosmalen.
Een mooie rit, die vanwege de geringe topsnelheid van de Eend, wat langer duurt dan normaal, maar wie
doet je wat in zo’n leuke auto. Onderweg kreeg ik menigmaal een duimpje van medeweggebruikers of een
goedkeurende blik. Na een rit van ongeveer 1,5 uur kwamen we aan bij het Autotron in Rosmalen. Er werd
door de parkeerwachter wel even vreemd opgekeken, toen we met de Eend kwamen aanrijden, dit is toch
geen luchtgekoelde Volkswagen, ik weet niet of ik u wel mag doorlaten, zie hij gekscherend. Uiteraard
mochten we door en reden we de hal binnen, waar het al een drukte van belang was en vele stands al zo
goed als waren afgebouwd. Ook onze stand zag er prachtig uit, met drie Karmann’s en vele oude foto’s
gebaseerd op het thema ‘pech onderweg’. Voor de Eend was een mooie plek gereserveerd en toen hij
eenmaal stond, was de stand een prachtig geheel. De rest van de dag werd gebruikt om de stand af te
bouwen en aan het eind van de middag konden de standbouwers voldaan naar huis of naar hun hotel. De
beurs zelf is zeer goed verlopen, de Eend trok veel bekijks en we hebben 5 nieuwe leden mogen inschrijven.
Ook heeft Patrick twee van zijn prachtige auto’s kunnen showen op het evenementenpodium en heeft Dirk
van der Zwan de tweede prijs mogen ontvangen voor zijn mooie Karmann lowlight als ‘best of show’. Al met
al een geslaagd evenement en iedereen die meegewerkt heeft aan het succes van deze dagen zeg ik
hartelijk dank!
Nico Zwakman

Even voorstellen......
Ik ben Henk Hendriks. Naast VW klassiek specialist  & techneut, ook leermeester autotechniek bij  Hot Rod in
Doesburg. Daar werk ik nu 38 jaar, al vanaf het begin in 1978.
 Mijn dagelijkse technische werk is het oplossen van problemen aan oude VW’s , meestal zaken waar ande
ren niet goed uit komen. Daarnaast beoordeel ik nieuwe onderdelen op maatvoering en kwaliteit als onder
steuning van de Hot Rod inkoop.
Zo help ik bij de selectie wat Hot Rod wel & niet moet inkopen en ben ik al vroeg op de hoogte van problemen.
Ook begeleid ik de restauratie- & revisie projecten.

Vanuit mijn leermeester-functie merk ik grote veranderingen op. De meeste collega leermeesters zijn tussen
de 25 en 40 en geheel toegespitst op moderne techniek. Logisch, want dat is wat er in moderne garagebe
drijven dagelijks ook nodig is.
En de moderne monteur is niet vaak meer een techneut die van kinds af aan al  gesleuteld heeft aan alles
waar wielen en een motor in zit. Nee, deze generatie is meer thuis in smartphones en computers.
Mijn generatie, (ik ben nu 60 jaar), is mechanisch/ technisch opgeleid tot monteur en heeft  in de zeventiger
jaren dagelijks aan auto’s gewerkt die nu klassieker zijn. Met dagelijks werken aan die auto’s, die toen echt
kilometers maakten, leer je een auto door en door kennen en deze ervaring leert je ook waar de zwakke
punten zitten. En nu nog leer ik nog elke dag, want er veranderen nog steeds dingen.
Het meeste leer ik van het oplossen van problemen. Uit het hele land komen luchtgekoelde VW’s naar
Doesburg. Denk nou niet: " Oh,dat is handig ….als ik een keer ergens niet uit kom, dan bel ik wel even met
Hot Rod."  Zo werkt het bij ons niet meer. We raken veel te veel tijd kwijt met deze service.  Als je bij ons geen
klant bent, dan kunnen wij  jou ook niet gratis technisch ondersteunen. Daarvoor kost tijd nu te veel geld. 
Bij ons moet namelijk gewerkt worden om het licht te kunnen laten branden.
Als de tijd dat toelaat, schrijf  ik voor verschillende VW clubs en autobladen wel eens een technisch artikel.
Op die manier probeer ik de specifieke kennis die  belangrijk is voor een luchtgekoelde VW,  te delen met
zijn bezitter omdat deze kennis domweg niet meer bij een garagebedrijf op de hoek, de VW dealer of auto
materialenzaak aanwezig is.
Dat is voor mij de reden dat ik dit doe. Ik wil wat van mijn ervaring,  kennis en inzicht  met jullie delen in de
hoop dat jullie daarmee betere beslissingen kunnen nemen, fouten en onnodige kosten kunnen voorkomen.
Maar ook dat je in staat bent kritisch naar de kwaliteit van uitbesteed werk te kijken.
Op pagina 18 en 19 staat het eerste artikel.
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De Karmann van ……..
 
Wie ben ik?
Herman Bossink uit Haaksbergen, nu woonachtig in
Viersen Duitsland, net over de grens bij Roermond. 47
jaar en al 25 jaar werkzaam in Duitsland in de glasin
dustrie (isolatieglas etc.) Door zeer drukke werkzaam
heden zijn de hobby’s (trompet, drumstel, honkbal)
aan de kant geschoven. Ook de Karmann Ghia
hobby (ben al bijna 20 jaar lid van de club)  heeft er
de laatste jaren onder geleden, maar sinds vorig jaar
toch weer wat actiever en weer bij een paar clubac
tiviteiten geweest.
 
Welk Type en uit welk jaar?
Typ 14 cabriolet, bouwjaar   1966  in Pigalle uitvoering

 

Waarom een Karmann Ghia?
Dat is een behoorlijk lang verhaal, ben er echt bij
toeval tegen aan gelopen. Ergens in 1995 ging ik met
een kollega naar een schuttersfeest in Duitsland. Een
nichtje van die kollega zou rijden. Ze kwam aanrijden
met een zwarte kever, mijn eerste luchtgekoelde er
varing, dat geluid, die benzinelucht....., ik was direkt
verkocht. Een paar weken later hoorde ik dat de kever
te koop stond en heb ik direkt toegeslagen. Wat was
ik gelukkig, meteen het e.e.a. met de RDW in orde
gemaakt en bij de woningbouwvereniging een gara
ge aangevraagd, want die mooie kever moest bin
nen staan. Ze hadden direkt een garage vrij en  ik kon
de sleutel komen halen. Op weg naar het kantoor

reed ik trots als een pauw met mijn kevertje door het
dorp, toen opeens met een luide knal een vrachtwa
gen achteruit rijdend vanaf een parkeerplaats bij een
supermarkt mijn kevertje precies in de flank ramde.
Pas toen hij mij tegen de stoeprand geschoven had
en ik al plat op de bijrijders kant lag om zelf niet geplet
te worden merkte de chauffeur  dat er iets niet klopte.
Binnen een paar weken was het dat alweer met mijn
kevertje, total loss.  Het luchtgekoelde virus had
echter al toegeslagen, er zou en moest weer een
andere kever komen.
Bij een grote oltimerhandelaar in Duitsland stonden
een paar kevertjes te koop, dus daar maar snel gaan
kijken. Wat stond daar dan in de hoek, wat is dat  voor
een auto ???  Dat was dus mijn eerste bewuste ‘ont
moeting’ met een Karmann Ghia. Wat een mooie
auto, was direkt opslag verliefd op dat model, die
auto zou en  moest er komen.  Een groen coupe uit
1968 met een cremewit dak. Helemaal zonder enig
verstand van Karmann Ghia’s heb ik zo’n beetje alle
beginnersfouten met deze auto gemaakt, maar hij
reed lekker. Apetrots was ik. Dit was het begin van een
oldtimerhobby die zeker in de begintijd behoorlijk uit
de hand gelopen was. Had een goede baan, geen
vrouw en kinderen, kon me dus wat veroorloven. Op
een bepaald moment had ik 10 oltimers staan.  3
kevers, 4 Karmann Ghia’s,  een NSU Prinz, een Volvo
PV444 (oude kattenrug) en een Mercedes W108 280
SE(3.5 liter V8) Dit was natuurlijk te veel van het goede,
je kunt niet overal verstand van hebben. De knoop
maar doorgehakt en (natuurlijk) voor de Karmann
Ghia gekozen en de rest verkocht.  In de 20 jaar dat
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ik deze hobby heb, heb ik ongeveer 15 verschillende
 Karmann Ghia’s gehad, en nu het e.e.a. afgebouwd
naar een mooie rijdende auto (en misschien in de
nabije toekomst....???)
 

Sinds wanneer in het bezit ?
Sinds november 2004.  Toevallig zien staan in een
schuur in een dorpje 5 km van mijn woonplaats en
na navraag bleek de auto te koop.
Is er veel aan veranderd?
Eigenlijk niet, de auto stond toen ik hem kocht al een
paar jaar stil in een schuur, de eigenaar was overle
den en de kinderen van de beste man wilden de auto
verkopen.  Hij had al die tijd met de kap open ge
staan. Zag er eigenlijk niet meer uit, smerig, vol stof
en de kap wou ook niet meer goed dicht.
Ik ben er een heel weekend met professionele poets
middelen (van Swizöl) mee bezig geweest en toen
bleek  de auto  toch veel mooier dan gedacht. Snel
nog een setje nieuwe banden en rijden maar.
 
Wie doet het onderhoud ?
Jarenlang mijn (nu ex-) schoonvader, een perfekte
monteur. Dat ik hem kwijt raakte was bijna het ergste
van de hele scheiding.... Ik zou hem zelf nog wel
kunnen vragen, maar ik woon nu 180 km van hem
vandaan. Meeste onderhoud doe ik nu  samen met
vrienden van de Duitse Karmann Ghia club (IG Lippe)
waar ik ook nog lid van ben.
Hoeveel kilometers per jaar rijd je?
Afgelopen jaar, mede dankzij de meeting in Dene
marken, ca 3500 km gereden, de laatste jaren daar

voor tot mijn schande nog geen 500 km per jaar.
 
Mag er wel eens iemand anders rijden in je Kar
mann ?
Ondanks al een keer een slechte ervaring gehad te
hebben toen de bruidegom direkt een bumper aan
gort reed,  heb ik de auto al wel een paar keer  vaker
voor een bruiloft uitgeleend. Heb dan wel geen rusti
ge dag en ben er dan ook  altijd op de achtergrond
bij.
 

Wat is de mooiste rit tot nu toe?
Lastig te zeggen, heb al heel  wat ritjes meegemaakt.
Zeer mooie herinneringen heb ik  aan de rit met bijna
500 Karmann Ghia’s in een colonne in 2005  bij de 50
jaar Karmann Ghia meeting in Georgsmarienhütte en
ook de spontane rit (onder aanvoering van Petra
Dolfing) die we vorig jaar met een aantal auto’s in
Denemarken gemaakt hebben (zie de voorpagina
foto op de Ghia Varia van december 2015)
Wat is het beste muzieknummer om in een Karmann
Ghia te beluisteren?
Mijn Karmann heeft geen radio, maar ook als ik er
een  zou hebben zou die uit blijven, het geluid van de
boxermotor is  voor mij als muziek in mijn oren!
 
Is het ‘een poor man’s Porsche?’
Zeer zeker niet, alhoewel ik ook vaak tijdens het rijden
hoor ‘kijk eens wat een mooie Porsche’ wil ik geen
vergelijk maken. In het dagelijks leven rij ik ‘behoorlijk’
snel, als ik eenmaal in de Karmann Ghia zit ben ik de
rust zelfe en rij ik hetliefst met ca. 70 km/uur zodat je
het motortje mooi hoort snorren.
Nog een leuke anekdote?
Ik heb ca 15 jaar een ‘half automaat’ Coupe gehad.
De dag van ophalen was toendertijd een behoorlijk
avontuur. Eerst nog  een ritje met de vorige eigenaar
gemaakt (hij had de auto gestart)  Na de koop ikzelf
op pad (een rit van ongeveer 300 km) . Moest tanken
en na het tanken  starten maar....... Hij deed het dus 
niet meer, ik natuurlijk balen als een stekker en na een
tijdje behoorlijk radeloos de eerder genoemde
schoonvader opgebeld.  Wat bleek, ik was vergeten
om de auto uit de versnelling te halen, dan wil die niet
starten.  Dat probleem  dus snel verholpen, echter
 later bij een stoplicht liep de motor wel maar hij reed
niet meer.... Had mezelf aangewend (in mijn golfje)
 om mijn hand aan de versnellingpook te houden. Als
je dat bij een halfautomaat doet ontkoppel je de auto
en rijdt die niet.  Na deze  beginnersfouten nog vele
jaren zeer fijn en probleemloos  gereden met deze
auto. Heb deze auto in 2014 verkocht maar heb daar
al behoorlijk spijt van zeker ook om  het  feit dat deze
auto 3 dagen jonger was dan ikzelf (auto was van 4
juni 1968, ik ben op 1 juni geboren in 1968) 
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Voorjaarsrit
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.
Na een warme ontvangst, vanaf 10:00 uur met een kop koffie met iets lekkers, zal na een welkomstwoord van
de voorzitter en de briefing van de organisatie de rit starten rond 11:00 uur.
Tijdens de rit zullen wij u een  prachtig deel van Fryslân laten ontdekken.
 
Aan het eind van de middag worden we verwacht in Paviljoen Restaurant Badmeester Keimpe, gevestigd
aan het Tsjamkedykje 10, 8561 HA Balk. Honden zijn toegestaan.
 
Daar kunt u napraten over de rit en genieten van het prachtige uitzicht over het Slotermeer onder het genot
van een drankje en een hapje.
Degenen die deelnemen aan het buffet, kunnen om 18:00 uur aan tafel plaats nemen.
 
Kosten:
Deelname zonder buffet voor leden gratis, Introducee € 10,00
Deelname aan buffet € 25,- pp
Kindermenu € 7,50 pp
 

Programma:
10:00 uur ontvangst met koffie en iets lekkers
10:45 uur welkomstwoord voorzitter
10:50 uur briefing van de organisatoren
11:00 uur start rondrit Fryslân
+/- 17:00 uur einde rondrit, drankje en hapje
18:00 uur diner (eventuele bijzonderheden melden op aanmeldingsformulier)
 
Voor het aanmelden kunt u gebruik maken van het aanmeldingsformulier.
Wij rekenen op uw komst.
 
Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag over te maken op rekeningnummer NL88RABO0336089988 tnv
Karmann Ghia Club Nederland, Alkmaar
 
Met vriendelijke groet,
 
Herman, Lucy, Johan en Lutske
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De Italiaan, Part 2.
In mijn vorige column berichtte ik al over mijn eigen
schuurvondst, een prachtige en kogelharde Kar
mann Ghia Type 34, bouwjaar 1963, de Italiaan. Ko
gelhard blijkt de Italiaan bij nadere inspectie nog
steeds te zijn, echter qua techniek laat die toch links
en rechts wel wat te wensen over. 
 
Bij mijn proefritje door het glooiende landschap in
Italië constateerde ik al snel dat bij het remmen er fors
naar rechts tegengestuurd moest worden. Daarnaast
moest het rempedaal ook behoorlijk diep ingetrapt
worden om tot halt te komen. Niet ideaal in het Itali
aanse berglandschap en zeker ook niet gewenst op
de drukke Nederlandse wegen. Bij nadere inspectie
door Klassiek VW Centrum (zij maken de Italiaan
technisch in orde) bleken de remschoenen bijna
geen voering meer te hebben. Gelukkig is in Alkmaar
Remmenservice Leeuwenkamp gevestigd. Zij kan
nog op traditionele wijze oude remschoenen voorzien
van nieuwe voeringen. Oplossing snel gevonden.
Helaas waren ook alle vier de remcilinders aan de
voorkant in dusdanige staat, dat deze compleet
moesten worden vervangen. Aangezien deze remci
linders weer anders zijn dan de remcilinders van een
Type 14, Paruzzi ze niet in het assortiment heeft, werd
dit weer een zoektocht op het internet. Nogmaals,
lang leve dit medium, want uiteindelijk heb ik een NOS
setje gevonden bij een Type 3 specialist in Duitsland.
Spijtig genoeg was het hierna nog niet gedaan met
de malaise van de vooras. Ook de naaldlagers en de
bovenste draagarmen hebben teveel speling om de
Italiaan door de Nederlandse APK keuring heen te
krijgen. Hoe het met de APK regels in Italië is gesteld,
durf ik niet te zeggen, maar ik schat in dat (A) de
Italiaanse norm "ietsje pietsje" ruimer is, of (B) de Ita
liaanse APK keurmeester "ietsje pietsje" gevoeliger is

voor één of andere "prikkelpremie".  In ieder geval
moest er weer diep worden gegraven om de naald
lagers te kunnen vinden. Uiteindelijk zijn deze in België
komen bovendrijven. Voor de bovenste draagarmen
was er iets meer geluk. Deze zitten in het assortiment
van Volkswagen Classic Parts en hierdoor direct bij
Paruzzi te bestellen.
Tot zover de Italiaan, part II de vooras en rempartij.
 Wat zal de rest nog brengen? Ik durf het in ieder geval
niet meer te zeggen. Zeker niet als ik lees dat een ty
pische Italiaan bekend staat als:
 
"beleefd, trots, losbandig, sloom, temperamentvol,
onafhankelijk, gezellig, adellijk, individualistisch, on
stuimig, jaloers, bezitterig, opgewekt, gepassioneerd,
spontaan, sympathiek, creatief, sociaal, demonstra
tief, vervelend, charmant, agressief, gewichtig, vrijge
vig, vrolijk, ontwikkeld, onbetrouwbaar, eerlijk, extra
vert, onstuimig, opzichtig, eigenaardig, driftig, artis
tiek, een fijnproever, onbestuurbaar, elegant, onver
antwoordelijk, genotzuchtig, lui, anarchistisch, infor
meel, eigenzinnig, corrupt, laks, flexibel, frustrerend,
inventief, sensueel, praktisch, onweerstaanbaar, on
geduldig, boeiend, vlot, vriendelijk, gevoelig, grap
pig, praatziek, pruilerig, macho, luidruchtig, gelukkig,
vurig, hartelijk, een slechte rijder, decadent, sierlijk,
bureaucratisch, waardig, loyaal, extrovert, verdraag
zaam, beheerst, onbevreesd, ruzieziek, partijdig, ie
mand die houdt van schandalen,  conservatief,
nachtelijk, energiek, overtuigd van zichzelf, wereld
wijs, knap en een autoliefhebber",
 
heb ik zo maar het vermoeden dat ik nog een aantal
verrassingen ga meemaken....
Gerard Dolfing.

COLUMN   Gerard Dolfing
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TECHNISCHE RUBRIEK 
Henk Hendrks

Olie
Waarom is motorolie voor klassiekers zo anders?
Er is de laatste 20-jaar erg veel veranderd in de samenstelling van motorolie. Sinds de katalysator in de jaren
„80” zijn intrede deed en er steeds strengere emissie-eisen ontstonden, is de moderne motor daarop qua
constructie aangepast. Als gevolg daarvan is de olie natuurlijk mee ontwikkeld. Daarnaast zijn de verversings-
intervallen als maar langer geworden. De olie is ook daarop speciaal door ontwikkeld, maar deze ontwikke
ling heeft voor onze klassiekers negatieve gevolgen.
De moderne olie ten opzichte van klassieke olie:
Om de weerstand in een motor te verlagen, draaien moderne motoren met veel kleinere toleranties, en
kunnen daarom met een veel dunnere olie volstaan (bijvoorbeeld een 0W30). Een dunnere olie geeft minder
weerstand en is daardoor ook brandstof besparend. Een klassieke motor zit doorgaans met veel ruimere
toleranties in elkaar. Om tussen de draaiende onderdelen een stevige (veilige) smeerfilm te krijgen (A op
tekening) moet er daarom een veel dikkere olie toegepast worden (bijvoorbeeld een 20W50). Hier houdt
voor de meesten onder ons de kennis over olie op.
Het belangrijkste verschil voor ons, anno 2016 is het wettelijk teruggebrachte zink & fosfor gehalte. Deze
stoffen zijn in 1941 ontdekt als motorolie dope. De eigenschap (door positieve lading) is het willen hechten
op metalen oppervlakten. Op het moment dat de oliefilm wordt weggeduwd (door overbelasting/ inlopen),
en de punten van de te smeren oppervlakken elkaar raken en een extreme hitte gaan produceren, nemen
zink en fosfor samen de bescherming over. (B op tekening)
Zink (officieel ZDDP = Zinc Diakyl Dithiophosphates) en fosfor verkorten echter ook de levensduur van een
moderne katalysator en zijn tegenwoordig een ongewenst bestandsdeel in motorolie. De autofabrikanten
kozen daarom voor andere constructies en materialen. Vanaf 1993 wordt bij wet fosfor & zink steeds verder
gelimiteerd. Ooit was zink tot 2600 ppm toegevoegd, nu is dat teruggebracht tot slechts 400 ppm. Fosfor is
van 0.15% al terug gebracht naar 0.06%. En daar hebben de meeste klassieke motoren (en sommige mo
derne motoren ook hoor!) veel problemen mee.
Omdat deze voor ons belangrijke informatie helaas niet op een olieverpakking vermeld staat en de oliehan
delaar vaak geen technische informatie bezit, is olieland voor ons net een casino.
Om de grote onderhoud -intervallen aan te kunnen, zijn olie-dopes, zoals de reinigende bestanddelen sterk
verhoogd. Deze reinigende bestandsdelen hebben echter dezelfde hechting eigenschappen als ZDDP
(zink) & fosfor, namelijk het hechten op metalen. Deze reinigende dopes drukken de zink & fosfor dopes, die
de metaal oppervlakte moet beschermen bij over-load situaties, gewoon weg. De ZDDP waarde, die opge
geven wordt in ppm (part per miljoen) of in %, is dan op papier veel hoger dan in de motor werkzaam kan zijn.
Welke onderdelen hebben nu die zink & fosfor nodig?
Mijn ervaring is dat een nokkenas, vooral met vlakke stoters zoals toegepast in o.a. een luchtgekoelde VW-
motor en de klassieke V8 uit de USA, de onderdelen bij uitstek zijn, die veel fosfor en zink nodig hebben.
Vooral als het nieuwe onderdelen betreft, waar het oppervlakte nog moet inlopen. Bij lage toerentallen loopt
een nokkenas snel het gevaar te gaan vreten. Een nieuw bewerkt onderdeel heeft namelijk vrij ruwe opper
vlaktes (onder een microscoop gezien, zie de tekening A,B,C). Die moeten eerst op elkaar inlopen (is op elkaar
inslijten). Raken die onderdelen elkaar vol, zonder de zink/fosfor bescherming, dan beschadigd het oppervlak
door de extreme hitte en wrijving zo ruw, dat smering met een oliefilm daarop niet meer mogelijk is. De
schade is dan onherstelbaar en gaat gewoon door, de onderdelen lopen stuk! (en dat binnen 100 tot 1000
KM!!). Mijn persoonlijke record is +- 6 minuten !!
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Daarom starten wij onze gereviseerde motoren zelf op en gebruiken wij een inloopolie met een extra zink/
fosfor gehalte en schakelen pas na 500 km over op een goede klassieke olie met o.a. minimaal 1000 ppm
zink. Deze olie is ten opzichte van moderne oliën niet eens duurder, maar wel van levensbelang en steeds
moeilijker te krijgen.
Opgevoerde VW-motoren
Motoren met een speciale nokkenas (hogere lift & steilere nokvorm) en zwaardere klepveren, hebben meer
dan 1000 ppm zink nodig. Hot Rod heeft voor deze motoren speciale oliën geselecteerd.
Daarnaast is hier natuurlijk ook de eerste inloop van 20 minuten boven de 1800 toeren van levensbelang.
Een speciale nokkenas direct stationair laten lopen, gaat ook met voldoende zink in de olie, vreten. Lees de
inloop adviezen die (bij de gerenommeerde handelaar) bij dit soort onderdelen altijd bijgeleverd wordt.
Wat olie-weetjes en wat kreten:
Viscositeit is de olie-dikte. Het getal is de tijd die het kost om een hoeveelheid olie door een gekalibreerde
opening weg te laten lopen. Des te lager het getal, hoe sneller deze olie wegstroomt, dus hoe dunner deze
is. Des te hoger het getal, hoe dikker de olie. Dit zegt iets over de eigenschap , maar helemaal niets over de
kwaliteit van de olie.
Multigrade is een olie die in verhouding koud dunner is en warm wat dikker blijft dan een single- grade olie.
De getallen geven ook de tijd weer die een hoeveelheid olie nodig heeft om door een kalibratie opening
weg te stromen. Maar onder verschillende temperaturen. Vroeger bestond er een zomer en een winter olie,
later kwam de multigrade olie die zomer en winter gebruikt kon worden omdat er een dikte compensator
aan is toegevoegd (bijvoorbeeld een 20W50 is in de Winter SAE20, en in de zomer meting SAE 50.) Tegen
woordig zijn er bijna geen single-grade oliën meer in gebruik.
Minerale olie: bestaat als basis uit aardolie. Best bekend voor zijn hoge natuurlijke eigenschappen om er
motorolie van te maken is bijvoorbeeld olie uit Pennsylvania (pennsoil)
Synthetische olie: gemaakt in een laboratorium uit gas, steenkolen en chemie.
Dopes: Additieven (toevoegingen) om de olie eigenschappen te verbeteren. Kwaliteit: Die wordt bepaald
door de eigenschappen van de basisolie en de kwaliteit van het toegevoegde dopes pakket.
PPM(parts per miljoen) 1000 PPM = 0.1% :hiermee wordt de hoeveelheid van een dope ten opzichte van
de basisolie opgegeven.
Onderhoud interval: De termijn waarin een verversing moet plaatsvinden. Bij klassiekers is dat redelijk kort,
namelijk elke 5000 km of 3-maanden. Tegenwoordig echter al gauw 30.000 km of 1 jaar. Omdat een klassie
ker meer langs de zuiger “lekt”, en een nog vrij ruige brandstof mapping bezit, verzuurt en vervuild de olie
daarin veel sneller dan in een moderne motor. Ondanks dat er weinig kilometers gereden wordt, adviseer ik
daarom minimaal 1x per jaar de olie te verversen.
Kort samengevat:
Een klassieke motor met onderliggende nokkenas en vlakke stoters heeft minimaal 1000 ppm aan zink en
1000 ppm aan fosfor (= 0.1%) nodig, terwijl moderne oliën na 2004 nog maar 400 ppm (0.04%) zink bij zich
mogen hebben (SL-G3 gradatie en hoger). Een moderne motorolie is dus een slechte keuze. Laat u zich
daarom adviseren door uw specialist en ververs olie regelmatig.
Sleutel ze, Henk Hendriks
 

FOTO'S UIT DE OUDE DOOS
Uit de verzameling van Herman Bossink

St. Elisabeth's Gasthuis, Arnhem, KG op voorgrond Hofsingel, Den Haag
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Overstekend wild
Een verhaal van Michel Barrette, een stand up comedian en verzamelaar uit Québec, met een zwak voor al
wat rijdt en hem herinnert aan de goeie ouwe tijd. Oorspronkelijke titel: “Waar was u in 1962?” (overgenomen
uit “Autonet”, 06/03/2012, vertaald met vriendelijke toestemming van Marc Bouchard, hoofdredacteur).
 
Als groot liefhebber van oude Volkswagens, en bovenal fier voormalig bezitter van een Kever uit 1966
waarvoor ik 100$ had betaald als eerste wagen, stelde ik natuurlijk al lang belang in de Karmann Ghia
coupés. Als kersvers artiest heb ik me in 1985 een mooi oranje tweedehands exemplaar aangeschaft, wat
in die jaren een vrij courante kleur was. Ik was zeer trots op deze auto, die men de “Volks Corvette” noemde,
en die zich kloek voordeed met zijn veertig luttele pk’tjes waarmee de onthutsende snelheid van 75 mijl per
uur kon worden gehaald, als je voldoende op zijn staart trapte. Ik houd er grootse herinneringen aan over.
 
De meest onwaarschijnlijke belevenis aan het stuur van deze wagen overkwam me kort nadien. Op 24 juni
van dat jaar reed ik na een show terug van Alma naar Montréal (Canada). Het was nacht en de weg lag er
verlaten bij. Toen ik door het Parc des Laurentides (een wildreservaat) reed slaagde ik erin om, met de wind
in de rug, de verbluffende snelheid van 90 mijl per uur te halen, wat me deed victorie kraaien alsof ik een
record in Bonneville gebroken had! Toen ik mijn ogen weer oprichtte van de teller kruiste ik de blik van een
eland, die midden op het wegdek stond. Op die plek loopt de weg aan de linkerkant langs een afgrond van
tientallen meters diep. Vlak vóór me stormt een massa van 900 pond op mijn koplampen af, ik kon niets meer
doen en heb het dier met volle kracht gegrepen. Zijn kop beukte door de voorruit, die ik over me kreeg.
Gelukkig voor mij was het een wijfje, als het een mannetje was geweest met een groot gewei dan was ik
doorspietst. Onder het gewicht van de eland was het dak van de auto vervormd en hij had zijn tocht
beëindigd in de gracht, gelukkig aan de rechterkant van de weg, zodat ik een val in de diepte links kon
vermijden. In tegenstelling tot het arme dier en mijn wagen ben ikzelf er wonderwel heelhuids uitgekomen.
Ondanks dit droevig voorval heb ik altijd verlangd om te blijven rijden in een Karmann Ghia.
 
Enkele jaren later bespeur ik op het internet een schitterend exemplaar in een Pacific blauwe uitvoering met
zetels in wit leder van bouwjaar 1962. Zulk een kleurencombinatie was op zijn minst ongewoon en dus was
mijn belangstelling snel gewekt. De auto stond te koop in Arizona en verkeerde in een uitzonderlijke staat.
Na enkele weloverdachte verbeteringen waren de 45 veulens van weleer opgefokt tot 130 paarden, maar
hij bewaarde zijn originele look, op de nieuwe velgen na (van goede smaak mag ik zeggen, om de puristen
gerust te stellen) alsook enkele instrumenten die je op de hoogte houden van wat er zich achteraan afspeelt,
onder de motorkap.
 
Nadat de auto was opgeleverd in Montréal heb ik hem de eerste weken verder gebruikt met zijn platen van
Phoenix in Arizona. Op een dag rijd ik over de Champlain brug, als twee motoragenten me teken doen om
te stoppen. Ze komen tot bij de wagen, kijken me aan en herkennen me. Ik draai het raampje omlaag en
één van hen vraagt: “Woon je nu in Arizona?” Waarop ik antwoord: “Dat is zo, je wordt daar veel minder
belast!” Ze konden ermee lachen en lieten me gaan. Die auto wekt spontaan sympathie op. Hij haalt zonder
moeite 180 km per uur en het is grappig om vast te stellen dat de meeste mensen onderweg hem houden
voor een oude Porsche! Het moet zijn dat het Duitse design toch wel iets aparts heeft…
 
Als ik erin zit moet ik er telkens aan denken dat de originele Blaupunkt autoradio destijds voor de eigenaar
de laatste scoops afspeelde, zoals het overlijden van Marilyn Monroe bijvoorbeeld. Aan het stuur doet de
magie van de nostalgie telkens zijn werk en als ik het portier dichtklap wanneer ik instap, ben ik weer vijf jaar
en bevinden we ons in 1962. Dus stel ik nu mijn vraag opnieuw: “Waar was u in 1962?”
 
Nawoord: De Elandtest is een veiligheidstest voor auto's. Hij is ontwikkeld in Scandinavië waar een overste
kende eland, die tot 800 kilogram kan wegen, een serieus risico kan vormen. Bij deze test wordt onderzocht
hoe een voertuig zich gedraagt tijdens een plotseling uitwijkmanoeuvre, bijvoorbeeld bij plotseling overste
kend wild of kinderen op de weg. De test wordt uitgevoerd op droog asfalt, met een snelheid van rond de
65 kilometer per uur (bron: Wikipedia).
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Piet Olyslager.
 
Eind vorig jaar werd in het Soester Museum een tentoonstelling gewijd aan  Piet  Olyslager, ter gelegenheid
van zijn 100ste geboortejaar. Deze expositie werd samengesteld en ingericht door Dymen van Emst en Dick
Schornagel, beiden oud-werknemers bij de Olyslager Organisation en ook beiden persoonlijke vrienden van
Piet Olyslager en de familie. Behalve “ selfmade automan” was Olyslager ook een talentvol tekenaar en vele
mooie auto-tekeningen op de tentoonstelling getuigden van zijn talent en vakmanschap. Veel zijn de sa
menstellers ook te weten gekomen door de met de hand geschreven memoires, die de dochter van Piet
Olyslager aan Dick Schornagel ter inzage heeft gegeven.
De meeste leden van de KGCN zullen zich de naam Olyslager wel kunnen herinneren. Hij is immers bekend
geworden van het Auto Technisch Handboek, de Vraagbaak en de Onderhoud- en smeerschema’s voor
bijna alle automerken. Wie had de Vraagbaak van zijn Kever, Kadett of ander type auto niet in het dash
boardkastje liggen?
 
Piet werd geboren in Den Helder, maar verhuisde op jonge leeftijd naar Soest. Na een aantal jaren kreeg hij
steeds meer interesse in auto’s en begon met het verzamelen van autofolders, artikelen enz.  Dit zou de basis
vormen van het gigantische archief dat in de loop der jaren werd opgebouwd. Alles , maar dan ook alles
wat maar met een auto te maken had, werd verzameld. “ Alleen de peuken uit de asbakken worden hier
weggegooid!”  was een bekende uitspraak van hem. Tevens begon hij voor de vele achtergebleven Ameri
kaanse en Duitse auto’s en de nieuwe modellen met het maken van reparatie-handleidingen, wat uiteinde
lijk resulteerde in het Auto Technisch Handboek. Dit losbladige handboek werd  jaarlijks aan ongeveer 600
garagehouders verkocht, maar bracht te weinig op. Uitgeverij Kluwer wist Olyslager over te halen een tech
nisch handboek voor particulieren te ontwikkelen, de bekende Vraagbaak.  Het verzamelen van gegevens
was geen probleem, alles ging in het volste vertrouwen en op persoonlijke titel. Piet Olyslager was, wat we
tegenwoordig een “ mensenmens ” noemen. Hij had overal contacten en onderhield die ook zeer stipt. Eind
vorige eeuw kwam er een eind aan de Vraagbaak. De Europese wetgeving veranderde, waardoor vergoe
dingen betaald moesten worden om informatie van fabrikanten te verkrijgen, maar de belangrijkste reden
was echter dat zelfreparatie van een moderne auto bijna niet meer mogelijk was.
Het bedrijf heeft, mede door het wegvallen van het Handboek en de Vraagbaak, vele reorganisaties moeten
doorstaan. Bij de oprichting hadden Piet Olyslager en Kluwer ieder de helft van de aandelen. Na de eerste
reorganisatie verkocht Olyslager zijn aandelen aan het voltallige personeel. Een nobele geste, maar uitein
delijk uitmondend in de “ Volksrepubliek Olyslager”. Iedereen besliste mee, zelfs de koffiejuffrouw!
Piet Olyslager is in 1993 overleden en kwam al jaren niet meer bij het bedrijf.
 
Tegenwoordig  zijn alleen de Olyslager Translations in Amersfoort en de “smeerafdeling” nog werkzaam, maar
wel helemaal gemoderniseerd. De Olyslager Organisation  in Bunschoten, heeft als basis het Olyslager LIS,
het Lubricant Information System, een intelligente, digitale database in 27 talen met oliedata van personen
auto’s, bedrijfswagens, motoren en industriële machines. Het kilometerslange archief is, na vele omzwervin
gen, terecht gekomen in  Helmond, bij het NCAD. het Nederlands Centrum voor Autohistorische Documen
tatie.
De tekeningen van Piet Olyslager zijn beroemd en gewilde objecten voor verzamelaars. Behalve zelf heeft hij
samen met een van zijn tekenaars, Jos van de Hoek, vele tekeningen gemaakt voor albums, boeken, kalen
ders en reclamecampagnes.
 
Bij de tentoonstelling in Soest hoort ook een boekje over Piet Olyslager, geschreven door Dymen van Emst en
Dick Schornagel. Via het museum is dat ook te bestellen: 035-6023878 / info@museumsoest.nl  De prijs be
draagt € 12.50
 
De redactie van de Ghia Varia bedankt Dymen en Dick voor het gezellige gesprek en heeft dankbaar gebruik 
gemaakt van de persoonlijke verhalen en de informatie in het boekje over Piet Olyslager, een zeer markant
persoon.
 
O ja, toen Piet Olyslager zich eindelijk een auto kon veroorloven kocht hij een tweedehands VW, een Kever.
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www.ames.nl   Tel. 078 - 614 33 22

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

VWI

EVENEMENTEN KALENDER 2016
13 maart                 ALV in Geofort te Herwijnen
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
31 juli                     "Kleine Raampjesdag" in Laren NH voor alle luchtgekoelde VW's, georganiseerd door
Luchtgekoelde VW Club Nederland                                                    
4 september            Najaarsrit KGCN, België/Limburg
8 oktober                 Eindeseizoensbijeenkomst KGCN, (locatie nog niet bekend)
 Ledenmutaties
Opgezegd
96215       Elfring, A.W.F.A.    Kloosterstraat 10    6941 DW    Didam    14 Cabrio    1964
98403       Deckers, R.P.E.M.    BourgondiÎ 37    6343 DC    Klimmen    14 CoupÈ    1967
2050962    Brouwer, A.    Kruisbeklaan 11    2566 CL    Den Haag    34 CoupÈ    
2081097    Brouwer, B.    Hanzelaan 34    7607 NM    Almelo    14 CoupÈ    1965
2020744    Thoonen, M.C.H.    Hofstraat 159    5641 TD    Eindhoven    14 Cabrio    1966
2141256    Cappon, G.    Provincieweg 13    B-8470    Moere    14 coupe    1959
2040903    Happen, N. van    Houterburgerweg 18    5664 EV    Geldrop    14 Cabrio    1970
2020808    Ostermeijer, J.D.F.    Utrechtseweg 117    6871 DR    Renkum    34 CoupÈ    1969
Nieuwe leden                        
2161303    Sara Verwerft    Kerkevelden 9    2560    Antwerpen    14 Coupe    1968
2161304    H. Franken    Sneidershoek 7    5511KR    Knegsel    14 Coupe    1968
2161305    J. Reedijk    Nijverheidsweg 4    3295KZ    s-Gravendeel    14 Cabriolet    1972
2161306    U. Kalkan    Moekestorm-akker 7    2994BG    Barendrecht    Zoekende    
2161307    D.H.F. van der Lei    Steenbokstraat 32N    3331TM    Zwijndrecht    Zoekende    
2161308    Jeninga, J.    Hyacintenstraat 24    2764 HM    Breezand     Zoekende    
2161310    Wijbenga, P.R.    Middelzand 4533    1788 JK    Julianadorp    14 Coupe    1965
2161309    Sarac, M.    Oosterstraat 50a    3134 NS    Vlaardingen    14 Coupe    1970
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Op de spindels na 
worden alle delen 
uit deze set onder de 
vlag van een Europese 
fabrikant vervaardigd. 
Nu is het aan jou de 
keuze; of je kiest voor 
het origineel van 
Até  of je gaat voor de 
reproductie van Uber. 

Schijfremmen set voor (4 x 130) met Até remklauwen

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 !

# 1311

# 6281

# 4205

Deze passen op de Kever 1200, 1300 en 
1500, de Karmann Ghia en de Type 181. 
Origineel Volkswagen Duitsland.

Dit ventiel is alleen bedoeld als de 
ruitenwissersproeier zich aan het stuur 
bevindt, je kunt het 
ventiel nu apart 
vervangen.

In deze montageset zitten niet alleen 
de juiste bussen maar ook de bouten en 
veerringen voor het monteren van de 
hoofdremcilinder op de chassissteun.

Stuurhuis montagebeugel

Ruitensproeier ventiel

Hoofdremcilinder montageset
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www.Paruzzi.com/catalogus www.VWebMAG.eu

Een digitale 
catalogus voor 
elke type VW, 
inclusief prijzen 
en links naar de 
webwinkel. 

De nieuwste 
editie van 
dit technisch 
magazine is 
beschikbaar.

Digitale catalogus Winter 2016 VWebMAGazine nummer 08

# 2510 & # 2501

Verchroomde wieldoppen met Wolfsburg embleem
Naast het feit dat deze wieldoppen voordeliger zijn dan het origineel met het VW 
logo zijn ze ook nog eens een stuk exclusiever. Bereid je alvast voor op de vraag “waar 
heb je die wieldoppen vandaan gehaald ? “… je zult het waarschijnlijk vaak moeten 
beantwoorden. Worden per stuk geleverd. 
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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 hun 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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