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VOORWOORD: Een goed begin in 2016
Op de agenda van de Karmann Ghia Club stond 13 maart Algemene Ledenvergadering. De weersvoorspel
ling gaf droog weer aan, en de zon scheen. Het moment dus om de winterdeken van de Karmann te trekken
en de auto te starten. Dat duurt zo’n eerste keer na een poosje stilstand even (de benzine moet van voren
helemaal naar achteren gezogen worden), maar na drie keer doorstarten sloeg de boxermotor aan. Het
was een genot om het, o zo vertrouwde, geluid weer te horen.
 
Voor mijn gevoel was het voor het eerst in maanden dat het zonnetje weer uitnodigend scheen; na weken
vol regen leek het voorjaar los te zijn gebarsten! Precies op tijd, want twee weken later begon het oldtimer
seizoen. Er staan al diverse toertochten op de nationale kalender en ook in mijn mailbox stromen de uitno
digingen voor tourritten binnen. Omdat de Algemene Ledenvergadering bij mij als het ware om de hoek
plaatsvond, in het Geofort, heb ik de Karmann pas na de vergadering goed warm gereden. Samen met Loes
heb ik de Lingeroute gereden tot aan Gorinchem, en vervolgens over de Waaldijk terug oostwaarts langs
Vuren, Herwijnen, Waardenburg, Neerijnen, Geldermalsen, Beesd richting onze woonplaats Asperen. Een
goed begin in het nieuwe jaar.
 
Ook de Algemene Ledenvergadering was een goed begin in het nieuwe jaar. Onze secretaris Nico Zwakman
werd met algemene stemmen herkozen, en voorts konden we twee nieuwe bestuursleden welkom heten:
Marianne Pot in de functie van evenementencoördinator en Hans de Vries in de functie van penningmeester.
De diverse verslagen van het afgelopen jaar, de evenementenkalender 2016, evenals de begroting 2016
werden goedgekeurd, en niet te vergeten de 1ste Uitwerking van het ontwikkelingsplan 2015-2020. Vooral
dat laatste is belangrijk omdat het bestuur, inclusief de nieuwe bestuursleden, zich aan dit plan hebben
gecommitteerd.
 
Een prettig moment is ook altijd het bedanken van de vele vrijwilligers die zich gedurende het afgelopen jaar,
en de jaren daaraan voorafgaand, voor de club hebben ingezet. Het kan niet vaak genoeg gezegd worden
dat de vitaliteit van de club gevormd wordt door de activiteiten van de leden. En vooral die leden die bereid
zijn om een taak op zich te nemen, incidenteel of structureel. Wij zijn hun dank verschuldigd. Gelet op de
ambitie die het huidige bestuur heeft, gebaseerd op het eerdergenoemde ontwikkelingsplan, zullen we een
beroep op de leden blijven doen. Samen zijn we sterk en ik ben ervan overtuigd dat we met onze club nog
vele mooie dingen kunnen gaan bereiken.
 
Laten we ons nu alvast inschrijven voor onze eigen tourritten die op de kalender staan, en die door onze
eigen leden worden georganiseerd. Zij hebben er hun vrije tijd in gestoken en door onze deelname kunnen
wij onze waardering tonen. Ik wens iedereen veel plezier met de Karmann.
 
Jan van Ruijven
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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.
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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
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
Marianne Pot
Marianaweg 133

1361 AH Almere
06-15075728
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
juli 2016
De deadline voor kopij is:
31 mei 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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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

BINDERS.
Nieuwe binders:
Prijs € 12,50 (excl. verzendkosten)
Te bestellen bij:
redactie@karmannghiaclub.nl
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NOTULEN ALV KGCN 2016
Datum: 13 maart 2016 (Tijdstip 11.00 uur)  Locatie: Geofort, Herwijnen
Aanwezigen bestuur:
Jan van Ruijven (voorzitter)
Hans de Vries (ad interim penningmeester)
George Steur (redactie)
Peter de Jong (redactie)
Nico Zwakman (secretaris)
 
1. Opening
Om 11.00 uur opent Jan van Ruijven de vergadering en heet allen van harte welkom. Er zijn in totaal 44
personen aanwezig en er zijn 3 machtigingen. In totaal zijn er 35 stemgerechtigden. De aanwezige stemge
rechtigden hebben allen de presentielijst getekend.
 
2. Ingekomen stukken en bestuursmededelingen
Er zijn geen inkomen stukken.  
 
3. Goedkeuring Notulen ALV 2015
Er zijn geen opmerkingen of vragen over de notulen van 2015, zodat deze worden goedgekeurd en vastge
steld.
 
4. Jaarverslag van de voorzitter.
Dit jaarverslag is gepubliceerd in Ghia Varia 109. Het verslag wordt goedgekeurd door de leden.
 
5. Jaarverslag penningmeester 2015
Nico de Winter neemt het financieel verslag van 2015 door met de leden. Hij geeft inzicht in de resultaten ten
opzichte van de begroting. Er zijn geen vragen vanuit de zaal waarmee het verslag wordt vastgesteld.
 
6. Verklaring kascontrole commissie 2015
Bertjan van Bolhuis neemt het woord en geeft aan dat de financiën er prima uitzien. Hij heeft samen met
Rinus Coert de financiën gecontroleerd.
 
7. Voorstel tot decharge verlening bestuur voor het jaar 2015
De kascontrole commissie adviseert de leden om het bestuur decharge te verlenen over 2015. Dit advies
wordt door de leden overgenomen, waarmee het bestuur decharge is verleend over 2015.
 
8. Verkiezing leden kascontrole commissie
Bertjan van Bolhuis is aftredend. Rinus Coert blijft nog een jaar aan. Pierre Gillissen meldt zich aan als nieuw
lid van de kascontrole commissie. Vincent Peters meldt zich aan als reservelid.
 
9. Begroting 2016
Hans de Vries licht de begroting van 2016 toe (zie verderop in deze nieuwsbrief). In de begroting is uitgegaan
van 25 nieuwe leden. Er is een post onvoorzien opgenomen en het lidmaatschap van de KNAC is aan de
begroting toegevoegd.
De kosten voor de bestuursvergaderingen zijn verminderd, omdat de bestuursvergaderingen bij George
zullen worden gehouden. Dit vermindert de reiskosten en ook omdat bestuursleden gaan carpoolen.
In de begroting zijn geen kosten opgenomen voor de eindeseizoensborrel en de technische dag. Dit komt
omdat deze dagen kosteloos kunnen worden georganiseerd.
 
Het beschikbaar eigen vermogen komt nog ruim boven het vastgesteld minimum eigen vermogen van
€ 20.000,- uit.  De begroting voor 2016 wordt door de leden goedgekeurd en daarmee vastgesteld.
 
10. Voorstel contributie 2017
Aangezien het eigen vermogen nog boven € 20.000,- zit, blijft de contributie gehandhaafd.
Aangezien het incasseren van de contributie bij leden die niet automatisch betalen en niet op tijd betalen,
veel tijd en ook kosten met zich meebrengt, wordt aan de leden voorgesteld om de contributie bij niet auto
matisch betalen, te verhogen met € 2,50. Dit stuit op verzet onder de aanwezige leden. Er zijn namelijk leden
die wel op tijd betalen via handmatige overschrijving.
Er komt een nieuw voorstel uit de zaal om de betalingstermijn bij niet automatische betalen vast te stellen op
1 maand. Daarna zal er € 2,50 aan administratiekosten in rekening worden gebracht. Dit wordt bij meerder
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heid van stemmen aangenomen en daarmee vastgesteld.
 
11. Voorstel evenementenkalender
De evenementenkalender voor 2016 wordt gepresenteerd (zie ook de website). Deze wordt vastgesteld. Jan
doet nog een oproep voor vrijwilligers die de stand van de KGCN willen bemannen op het IKW. Zij kunnen
zich melden bij Jan.
 
12. Jaarverslag ledenadministratie
Rinus Coert geeft een presentatie over de ledenadministratie.
Op 1 januari is het aantal leden gestegen naar 351 (stand op 22 januari is 357, royementen nog niet mee
gerekend).
Er hebben 20 leden opgezegd in 2015 (1 daarvan had zich aangemeld op het IKW van het jaar ervoor).
Constateringen:
Clubsituatie de laatste 2 jaar stabiel te noemen.
Het opzeggedrag oudere leden (meer dan 10 en 15 jaar lid) zet door.
Procentuele daling ledenbestand is afnemend.
 
13. Eerste uitwerking beleidsplan 2015-2020
Jan van Ruijven licht de eerste uitwerkingen van het beleidsplan 2015-2020 toe welke geldt voor 2016. Hier
onder een samenvatting:
Inleiding: Basis is Ontwikkelingsplan 2015 - 2020
Doelstelling:
a)Streven naar 400 leden (werving)
b)Activiteiten gericht op doelgroepen (rijders, sleuterlaars, restaurateurs, lezers, zoekers (potentiële kopers).
c)Activiteiten gericht op behoud leden
d)Het Intensiveren van de communicatie
Werving:
 Twee nieuwe elementen voor werving:
A. Voorstel om lid van de KNAC te worden
B. Het organiseren van “Open tourrit”.
Ad. A. KNAC vriendenlidmaatschap (€ 128,25 p.j.)
“Gebaseerd op wederzijdse ondersteuning en versterking”
Publiciteit in KNAC-magazine ‘de Auto’.
Publiciteit in KNAC digitale nieuwsbrief
Vergoeding van € 12,50 of € 25,-- bij aanbrengen KNAC-lid
Abonnement op KNAC magazine ‘de Auto’ per club.
Plaats op de KNAC internetpagina voor vriendenclubs (agenda,evenementen, etc.)
Recht op relevante informatie (MRB-/verzekeringskwesties, enz.
Ontvangst minimale sponsorbijdrage van € 500,-- per jaar voor adverteren/sponsoren
Indicatie van het bereik voor de KGCN:
Magazine ‘de Auto’ oplage 11.000
Oplage KNAC Nieuwsbrief 19.000
KNAC  website ± 7.500 bezoekers p.mnd
KNAC facebook ruim 12.500 likes
Doel samenwerking:
Wederzijdse ledenwerving
Bundelen krachten voor belangenbehartiging
Promotie imago (hobby)auto
Promoten wederzijdse activiteiten
Platform delen kennis en kunde
Samenvatting: Kosten van € 128,25 per jaar.
Hier staan inkomsten tegenover t.b.v. minimaal € 500,-- per jaar voor adverteren en sponsoring, plus een
vergoeding per aangebracht KNAC-lid.
Vraag uit de zaal: lid worden van de KNAC kost leden geld.
Antwoord: dat klopt, maar lid worden heeft vele voordelen voor de club. De procedure betreffende lid worden
van de KNAC wordt nog gepubliceerd.
Ad B. Open Tourrit
Wilfried Kennes heeft daar bij de najaarsrit rekening mee gehouden. De open tourrit is in beginsel alleen voor
Karmann Ghia rijders. Er zal publiciteit aan gegeven worden. Hoe? Dat zal nog worden bepaald.
Uitbreiding aan- en verkoop activiteiten
a)Facebook onderdelenhoekje  (in 2015 al gerealiseerd)

8



KARMANN GHIA CLUB NEDERLANDKARMANN GHIA CLUB NEDERLAND

Ka
rm

a
nn

 G
hia Club Nederla

nd

en wensen.
Binnen het bestuur zal de mogelijkheid van een sponsorpagina worden bekeken.
 
Binding van leden
Waardering vrijwilligers (al gerealiseerd)
Waardering trouwe leden (Invoering huldiging bij 25 jaar lidmaatschap) Start 2019
Voorstel begroting 2017
Waardering Karmann’s van leden
Ook de restauratieprojecten
Uitbreiding bestuur medewerkers
(Voorbeelden structureel: PR, redactie, website, evenementen)
 
Communicatie:
Starten met werving via Facebook
Website uitbreiden met Ghiapedia
Start met digitale Nieuwsbrief
Update KGCN flyer
(Voorbeeld incidenteel: Organisatiecomité 25-jarig jubileum)
 
14. Ghia Varia en website
George Steur doet een verslag van de Ghia Varia. Hij doet een oproep aan de aanwezigen om copy te le
veren voor de Ghia Varia. Dirk van der Zwan is bereid verslag te doen van de restauratie van zijn type 34.
Ruben van de Goor is bereid zijn restauratie verslag te doen. Johan van Coesant is bereid een verhaal over
de jaren ‘60 te schrijven.
 
15. Periodieke bestuursverkiezing
Nico Zwakman is aftredend maar herkiesbaar. Voor de functie van penningmeester wordt Hans de Vries
voorgedragen. Voor de functie van evenementencoördinator wordt Marianne Pot voorgedragen. Marianne
stelt zich nog kort voor en geeft aan waarom zij zich graag voor een bestuursfunctie beschikbaar stelt.
Na stemming worden de (voorgedragen) bestuursleden voor een periode van 3 jaar gekozen.
 
16. Rondvraag
Vraag uit de zaal: Zijn er al aanmeldingen voor 16 april, technische dag?
Antwoord: Er zijn 12 aanmeldingen
Vraag uit de zaal: Krijgen we nog een nieuwe ledenpas?
Antwoord: De pas wordt in de loop van maart thuisgestuurd.
Vraag uit de zaal: Kan de volgende ALV weer in een automuseum worden georganiseerd?
Antwoord: In verband met de kosten wordt de ALV met een laag budget georganiseerd. Dit in verband met
de algemene kosten reductie.
Vraag uit de zaal: Kan er op andere websites een banner worden geplaatst naar onze site wanneer je zoekt
naar Karmann Ghia?
Antwoord: Zoekt het bestuur uit.
 
17. Sluiting
Jan bedankt Sonja en Nico de Winter heel hartelijk voor hun inzet voor het bestuur. Zij krijgen namens de club
ieder een kadobon, Nico een fles wijn en Sonja een bos bloemen. Alle vrijwilligers die zich het afgelopen jaar
hebben ingezet voor de club worden door Jan namens het bestuur hartelijk bedankt. Zij krijgen een presen
tje aangeboden.
Bertjan van Bolhuis bedankt de bestuursleden voor hun inzet het afgelopen jaar.
Jan bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 13.00 uur. Er volgt een lunch. Daarna wordt de DVD
van Hans de Vries getoond van evenementen 2015.
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ALGEMENE LEDEN VERGADERING HERWIJNEN
 
Traditiegetrouw is de Algemene Leden Vergadering
de opening van het KGCN-seizoen, dit keer in het
Geofort in Herwijnen. Een aantal leden was met hun
Karmann gekomen, een mooie blikvanger voor het
fort. Aan het eind van de geslaagde vergadering had
een 40tal leden alle, door het bestuur aangedragen
stukken als de begroting, de voornemens in het be
leidsplan en de voordracht voor nieuwe bestuursle
den, in al dan niet gewijzigde vorm, goedgekeurd.
Het bestuur is nu ook weer op volle sterkte: Hans de
Vries werd benoemd tot penningmeester en Marian
ne Pot is de nieuwe evenementencoördinator. Ook
 

 
de leden die zich het afgelopen jaar voor de club
hadden ingezet, werden door voorzitter Jan van
Ruijven bedankt met een fles wijn of een bloementje.
Een speciaal dankwoord was er voor Sonja en Nico
de Winter, beiden aftredende bestuursleden.
De lunch was goed verzorgd en aan het slot van de
bijeenkomst toonde Hans de Vries een filmimpressie
van de activiteiten van het vorige seizoen.Een aantal
leden heeft daarna het Geofort nog bezocht. Een
bezoek is meer dan de moeite waard!
De start met de ALV in Herwijnen was goed: het belooft
weer een mooi Karmann-jaar te worden.
In deze GV vindt u ook de notulen van  de ALV.
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KGCN-ZOMERRIT.
Zaterdag 2 juli 2015
Door Polder en Duinen.
 
De zomerrit zal jullie door het hart van Brabant voeren. We ontmoeten elkaar te midden van luxe oldtimers
van Lex Classics in Waalwijk. Via het vestingsstadje Heusden rijden we door de omliggende polder naar de
Loonse en Drunens Duinen. Aldaar zal er voldoende tijd zijn om een wandeling te maken vanaf een van de
vele uitspanningen die er zijn, bijvoorbeeld naar de boerderijen van Giersbergen. Via Oosteind, Oosterhout
en Den Hout vervolgen we de rit naar Gasterij De Seterse Hoeve waar we verzamelen en er een aparte
ruimte met terras voor ons is gereserveerd voor een drankje en een aansluitend 3-gangen menu.
Honden zijn toegestaan.
 
Programma
10:00 uur ontvangst bij Lex Classics, Havenweg 22A, 5145 NJ Waalwijk
10:45 uur welkomstwoord voorzitter
11:00 uur briefing en vertrek
16:00 – 17:00 uur terugkomst en drankje, Gasterij de Seterse Hoeve, Vijf Eikenweg 56, Oosterhout
18:00 uur diner (driegangen keuze menu aangeven op aanmeldingsformulier)
 
Kosten:
Leden plus 1 introducé gratis, elke extra introducé € 10,00 (volwassene) of € 5,00 (kind)
3-gangen menu € 25,00 pp
Kindermenu (tot 12 jaar) € 7,50 pp
 
Uiterlijke inschrijvingsdatum 24 juni. Aanmelden via het aanmeldingsformulier op de website (incl. de keuze
van het 3-gangen menu).
Het verschuldigde bedrag s.v.p. overmaken op de rekening van de KGCN te Alkmaar : NL88RABO 03360 89
988 uiterlijk op 24 juni.
 
We kijken ernaar uit jullie te zien op 2 juli 2016.
 
Yasmina Verkaik en Chris Budde 06-5471 1317

VERZOEK !!
Bij het versturen van de Ghia Varia, brieven of mail
wordt het bestuur van de KGCN herhaaldelijk gecon
fronteerd met foute adres/mail-gegevens van leden.
Dit geldt ook voor foute telefoonnummers.
Zou u, bij een verandering in uw gegevens, zo vrien
delijk willen zijn de juiste adres/mail/telefoon-gege
vens door te geven aan Rinus Coert (ledenadmini

stratie@karmannghiaclub.nl)  Het bestuur houdt u
graag op de hoogte, maar heeft daarvoor wel de
juiste gegevens nodig.
Het bestuur van de KGCN is van plan om u, van tijd
tot tijd een Nieuwsbrief via de mail te sturen. Wilt u die
ontvangen, zorgt u er dan voor dat het bestuur be
schikt over uw juiste mailadres.
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Uitgave Volswagenwerk AG, Wolfsburg Landesmuzeum Kassel, 2-12-1984 - 27-05-1985

Onze auto's 5-Pass-Fahrt, Zwitserland

Haven van Hamburg Markt, Butzbach, Hessen

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

13



KARMANN GHIA CLUB NEDERLAND

Ka
rm

a
nn

 G
hia Club Nederla

nd

TECHNISCHE DAG 16 APRIL VAN BEYNUM GOUDA
 
“ Ik ga stinken, mannen!”  roept Kees Schultz lachend als hij zijn mooie gele Karmann Ghia start. De  garage
van Van Beynum  in Gouda is die dag weer gevuld met benzine- en oliedampen. Her en der in de mooie,
grote werkplaats staan KGCN-leden heen om auto’s, motorblokken en allerlei andere onderdelen van hun
luchtgekoelde passie. De  Technische Dag 2016 is net daarvoor begonnen met koffie en een schitterende
KG-taart, verzorgd door Van Beynum. In zijn openingswoordje had Jan van Ruijven de organisatoren van de
dag voorgesteld: Kees Schultz, heeft 25 jaar bij Van Beijnum gewerkt, en Nico Baas, huidige chef werkplaats.
Beiden werden nog terzijde gestaan door Fabian, monteur.

Verschillende auto’s werden naar binnen gereden, voor een inspectie, een kleine reparatie of  de remmen
test. De claxon uit de KG van Nico Zwakman deed het niet. Na inspectie bleek er een draadbreuk in de
stuurkolom te zitten. Bovendien “ liep de motor niet mooi rond” . Ja, en dan moet je de hele dag nog door!
 Behalve benzine- en oliedampen werd de werkplaats dus ook gevuld met luchtgekoelde termen en verhalen,
waarbij blijkt dat er ontzettend veel kennis binnen de KGCN is. En soms leveren die verhalen verrassende
ontdekkingen op. “ Help, ik kom er na jaren achter dat ik twee verschillende bumpers op mijn auto heb. Een
met lange punten en een met korte punten!”  Dirk van der  Zwan was echter niet de enige, ook Hans de Vries
had last van dat euvel. Ruilen misschien? Er is inmiddels, via Hans een groeps-app aangemaakt voor veront
ruste leden met verschillende lengte bumpers. Lengte doet er dus wel degelijk toe, mannen!
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Nico Baas, de chef werkplaats van Van Beynum, loopt glunderend rond. Hij behoort, gezien zijn leeftijd, nog
lang niet tot het contingent grijze Karmann-liefhebbers. Hij is wel een liefhebber van de luchtgekoelde
techniek en sleutelt graag aan oude auto’s. “ Er moet nog nagedacht worden bij een oude auto; bij de
nieuwste modellen gaat alleen de stekker erin en is het een kwestie van aflezen!” . “ En een oldtimer? Die
komt er echt nog wel een keer!”

Inmiddels stonden groepjes leden om onderdelen die Kees had klaargezet: er kon een V-snaar verwisseld
worden, er konden kleppen gesteld worden, contactpunten verwisselen en een carburateur afgesteld wor
den. Zelfs zijn nieuwe schakelpookbeveiliging had hij op een balk meegenomen. Ook  legde hij uit hoe een
koppeling van een gaskabel vervangen kon worden. “Doe het op de goede manier, want zouden de kabels
recht toe recht aan zitten, dan springt de auto als een kangoeroe vooruit!”
De lunch was ook uitstekend verzorgd door garage/cateraar Van Beynum. Lekkere broodjes, glas melk of
sap en voor sommigen nog als toetje een stuk gebak. “ Die Karmann moet op!”
Buiten trok Dino, de Italiaanse aanwinst van Gerard Dolfing de nodige aandacht. En daar was een taxateur
van assurantiekantoor Steijn ook bezig. De Karmanns van drie leden werden tot volle tevredenheid van de
eigenaars getaxeerd. “ En dat scheurtje in de skai, dat verfstreepje op het rubber, dat bobbeltje bij de

rechterlamp…..ach, dat hoort allemaal bij onze auto’s!” Na een uitgebreide discussie en uitleg , met veel
heen en weer geloop tussen auto en werkbank, over het afstellen van een carburateur werd de Technische
dag 2016 door Jan van Ruijven afgesloten met een fles wijn voor alle organisatoren. Een leuke technische
dag bij Van Beynum, volgend jaar weer? We zijn welkom!!!
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ZieZeZo tocht!
Beste Karmann Ghia rijders,
 
3 keer eerder hebben KG rijders hun bijzondere bolides belangeloos beschikbaar gesteld om zieke kinderen
een mooie dag te bezorgen.
Via Stichting ZieZeZo konden (ernstig) zieke kinderen en hun gezin, in zorg bij kinderthuiszorgorganisatie
ZieZeZo, een dag beleven om het ziek zijn even te vergeten.
ZieZeZo is echter in 2016 overgenomen door een landelijke partij. ZieZeZo blijft als organisatie bestaan,
echter Stichting ZieZeZo gaat verdwijnen.
Omdat ik graag nog 1 x de kinderen wil verwennen, doe ik nog 1 x een beroep op jullie als KG rijders.
 
Naast het rijden van een mooie rit zorgen we voor iets leuks erom heen.
De laatste keer waren we te gast bij kasteel Radboud in Medemblik en hadden we 3 roulerende groepen.
1. Rit met een KG
2. Uilenles van Martin Doderen van Birdlive. www.birdlive.nl.
3. Zoektocht door het kasteel. www.kasteelradboud.nl
 
Gerard en ik willen dus een laatste rit organiseren op zaterdag 27 augustus.
Wie mee wil rijden, kan zich opgeven via petra.dolfing@planet.nl.
We starten altijd met de opgave van de rijders en bij voldoende animo schrijven we de gezinnen aan.
Ik zal mijn best doen iets beter weer te regelen dit keer. Hoewel dit voor de kinderen niets uitmaakt!
 
Mochten er vragen, zijn mail me gerust.
 
Groet van Petra Dolfing
Voorzitster van Stichting ZieZeZo

 

Kaartje Nico de Raad.
Enige weken geleden kregen we het bericht dat Nico de Raad een hartaanval had gehad. Hij is inmiddels
geopereerd en heeft daarbij een drietal bijpases gekregen. Nico is gelukkig weer thuis en voelt zich goed.
Namens de KGCN heeft het bestuur hem een kaartje en een bos bloemen gestuurd, maar een individueel
kaartje is natuurlijk ook leuk om te ontvangen.
Het adres van Nico de Raad: Marg.Hardenberstraat 3 , 9648 LD Wildervank.
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COLUMN GERARD DOLFING
De Italiaan, de inburgering, part III
 
In mijn vorige twee columns berichtte ik al over mijn
eigen schuurvondst, de temperamentvolle en typisch
Italiaanse Karmann Ghia Type 34. Deze Type 34, ge
boren  uit een huwelijk tussen een Duitse carrosserie
bouwer Karmann en een Italiaanse designstudio,
Ghia. Opgegroeid in Italië in de buurt van Parma, de
streek van de Parmezaanse kazen en de Parmaham.
Sinds eind oktober 2015 woonachtig in Alkmaar, Ne
derland. Enige overeenkomst tussen Alkmaar en Italië
is dat Alkmaar ook internationaal bekend staat om
zijn kaas(markt). Maar daar blijft het wel zo'n beetje
bij.
 
In de afgelopen periode is de Type 34 verder tech
nisch klaargemaakt. In tegenstelling tot wat ik had
verwacht, waren er eigenlijk geen noemenswaardige
grote onderhoudsposten meer. De Italiaan heeft zich
wat dat betreft zeer netjes gedragen en alle techni
sche minpuntjes zijn verholpen, waardoor het volgen
de traject kon worden doorlopen.
 
Bij een permanent verblijf in Nederland van een
vreemdeling, hoort een verplichte inburgeringcursus.
Voor de Type 34 betekent dit dat de auto door de
RDW dient te worden gekeurd voor de toelating op
de Nederlandse wegen en bij een goede afloop van
de inburgering, wordt voorzien van een Nederlands
kenteken. Nou heb ik al veel (negatieve) verhalen
gehoord over de RDW keuring. Verhalen over norse
RDW medewerkers, afkeuringen van auto's die dan
uiteindelijk niet werden toegelaten op de Nederland
se wegen en meer van dit soort spookverhalen. 
Achteraf viel de keuring voor 100% mee. De Type 34
slaagde met vlag en wimpel. Vriendelijk RDW perso
neel heeft de auto van boven en onder bekeken en
uiteindelijk goedgekeurd.

 
 
Enkele dagen na de keuring lag het kentekenbewijs
op de deurmat.  De Type 34 wordt voorzien van het
Nederlandse oldtimer kenteken DZ-11-05.  Bij het zien
van de letters DZ in het kenteken, moest ik meteen
denken aan de befaamde Italiaanse doelman uit de
jaren 1960-1980, Dino Zoff. De Type 34 heb ik dus
omgedoopt tot Dino.
De kentekenplaten heb ik daarna besteld bij Velthuis
in Amsterdam. Dit bedrijf maakt de oldtimer kenteken
platen nog op een ambachtelijke wijze door de cijfers
en letters in de platen te persen.  Als laatste heeft Dino
nog de APK keuring moeten doorstaan, maar is na
deze keuring een echte Hollander.
 
En, bent u benieuwd hoe Dino, als typische Hollander
Nederlander nu gekenmerkt kan worden, nou dan
som ik het volgende rijtje op (wat korter dan de
Italiaan)
 
"gierig, zuinig, bekrompen, nuchter, direct, open,
sociaal, vriendelijk, welgesteld, punctueel, luidruch
tig, stijf, planner, tam, ijverig, gastvrij, blij, kletskous,
betweterig, passief, gehaast, reislustig, gestrest, kla
gerig, eigenwijs, asociaal, ambitieus, roddelen, ma
terialistisch, creatief, aanpassend, ongeduldig, onte
vreden, stug, lui, naïef, talentvol, intelligent en over
dreven.
 
dan heb ik zo'n idee dat ik best veel plezier met deze
Type 34 ga beleven. Het ligt in mijn bedoeling de
komende periode veel kilometers te gaan maken,
met als eerste meeting de  Technische dag op 16
April. Arrivederci !! 
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De Karmann van …..
 
Wie ben ik?
Toen ik mij aanmeldde voor deze rubriek wist ik niet
dat jullie van die moeilijke c.q. lastige, vragen zouden
stellen.  Ik ben Rinus Coert, al zeer oud, lid van deze
club sinds maart 2002. Sinds 2 jaar, na een arbeid
zaam leven van 49,5 jaar, met pensioen. Bevalt ove
rigens prima, had dit veel eerder moeten doen, met
pensioen gaan bedoel ik. Na een aantal passieve
jaren als lid van de KGCN sinds 1 november 2015
`officieel` ledenadministrateur van onze club. Tot op
heden vind ik dit wel een leuke “baan”.
 
Welk type en uit welk jaar?
Het is een type 14 coupe uit 1973 en is geïmporteerd
uit Duitsland, meer specifiek uit Alpirsbach. Daar kun
je overigens geweldig wandelen en een heerlijk
biertje drinken. Eerlijk gezegd niets voor mij dat biertje
drinken,  maar dit terzijde.
 
Waarom een Karmann Ghia?
Ik heb al eerder aangegeven dat jullie lastige vragen
stellen en dit is er zo een. Eerlijkheidshalve moet ik
zeggen dat ik meer heb/had met een eenvoudige
kever dan met een KG., maar men zegt dat smaken
veranderen als je ouder wordt. Hij, of is het een zij?
stond bij een Ford garage in Alpirsbach, Duitsland en
bij toeval kwam ik hem/haar tegen. Hij/zij was te koop
maar aangezien ik niet bepaald technisch ben toch
maar een bevriende garagehouder gevraagd om
zijn oordeel te vellen. Deze vertelde mij dat hij/zij in
goede conditie was en ik er geen miskoop aan zal
hebben. De KG naar Nederland gehaald en via de
RDW op kenteken gezet.  
 
Sinds wanneer in bezit?
In oktober 2001 naar Nederland gekomen en sinds
december 2001 op kenteken.
 
Is er veel aan veranderd?
Er is niets aan veranderd, zij is wel iets ouder gewor
den  en heeft er wat rimpels bij gekregen, (misschien
een Botox-behandeling) eigenlijk moet er een restau
ratie plaats vinden

 
Wie doet het onderhoud?
Momenteel staat zij al een paar jaar geschorst bij
Keverland in Bergschenhoek. (oude liefde roest niet)
 

Hoeveel km per jaar rijd je?
In de KG momenteel niets. Rijd over het algemeen
maar weinig.
 
Mag er wel eens iemand anders in je Karmann
rijden?
Er is een zeer select gezelschap die probleemloos met
mijn KG zouden mogen rijden. Deze mensen vertrouw
ik blindelings mijn Karmann toe.
 
Wat is de mooiste rit tot nu toe?
Categorie lastige vragen!!  Vanaf het moment dat ik
lid ben geworden van de KGCN heb ik diverse ritten
meegemaakt en ook buiten de georganiseerde ritten
om heb ik heel veel mooie ritten met mijn Karmann
gemaakt. Misschien dat het 50-jarige feest van de KG
in Duitsland  er een beetje uitspringt, maar over het
algemeen vind ik elke rit met de Karmann geweldig.
Overigens ook met de overjarige kever is het elke keer
een geweldige ervaring. Wij zijn ongeveer even oud,
schept misschien ook wel een band.
 

 
 

 
Wat is het beste muzieknummer om in een Karmann
te beluisteren?
Daar heb ik totaal geen beeld bij. Ik luister in de Kar
mann noch Kever naar muziek. Jullie zullen  het niet
willen geloven maar als ik onderweg ben met de
Karmann heb ik meestal langdurige en intieme ge
sprekken met haar/hem. Aangezien wij elkaar niet
dagelijks zien/spreken kan dat behoorlijk verhelde
rend werken. Daarom is onze relatie ook zo bijzonder,
wij communiceren.
 
 

18



KARMANN GHIA CLUB NEDERLANDKARMANN GHIA CLUB NEDERLAND

Ka
rm

a
nn

 G
hia Club Nederla

nd

Is het “ een poor man’s Porsche” ?
Uiteraard niet. Een KG heeft zijn eigen aantrekkelijk-
en eigenaardigheden en is absoluut geen “poor
man’s Porsche”. Het idee al. Ga jullie schamen met
deze vraag.
 
Nog een leuke anekdote?
Niet echt een anekdote, maar het volgende is mij wel
overkomen. Toen de KG op kenteken stond en was
verzekerd enz. kon ik het toch niet laten om er een rit
(je) mee te maken. De KG afgetankt en rijden, en
rijden, en rijden. Ik dacht, de brandstofmeter in de
gaten houdend, wat rijdt zo’n oud autootje nog zui
nig. De gedachte kwam in mij op en tegelijkertijd
begon de KG te stotteren en stopte er toen mee. Hoe
kan dit? De brandstofmeter gaf toch nog ruim een
kwart aan. ANWB gebeld en wat bleek, u raadt het,
geen brandstof meer. De benzinemeter gaf niet de
juiste hoeveelheid meer aan. Uiteraard is dat inmid
dels wel verholpen.
 

 
 

 
 

De Down-Under VW Coach Builder van De
Ascort TSV 1300 GT
Het verhaal van Mirek Craney de
Tsjechische immigrant die in de
50er jaren in Australië zijn voorlief
de voor sportwagens maar ook de
VW techniek gestalte gaf in een
oogstrelende sportcoupé.
Mirek werd in 1925 in Praag gebo
ren en nadat hij daar “plastic Engi
nering” had gestudeerd emigreer
de hij naar het land van de Kan
goeroes. In 1952 verhuisde hij van
Perth naar Sydney en na allerlei
baantjes te hebben gehad, begon
hij “Continental Coachwork” en
ontwierp een voor die tijd een
prachtige carrosserie. Hij was al
snel onder de indruk van de toen
net uitgekomen Karmann Ghia
maar vond het interieur nogal be
perkt. Zijn ontwerp was een zoge
naamde 2+2 sportcoupé, vervaar
digd, hoe kan het ook anders, van
glasvezel versterkt polyester (fyber
glas). Voorzien van een VW Kar
mann-Ghia onderstel en techniek,
Porsche 356 motor al dan niet
voorzien van een Okrasa- set. On
dertussen richtte hij een tweede
bedrijf op, Hemex Corporation. Dit
bedrijf importeerde en distribueer
de de Okrasa tuning sets voor de

Volkswagen en Porsche motoren in
Australië.
De Ascort TSV 1300 GT werd ge
bouwd naar de wens van de klant,
met een luxe interieur met meer
plaats achterin dan de Karmann
Ghia, extra in de voorbumper inge
bouwde schijnwerpers, voor die
tijd vooruitstrevende kreukelzones,
ik vraag me af hoe in polyester in
te bouwen, maar er werd mee
geadverteerd. De Porsche tech
niek zorgde voor 54 PK en een top
van ongeveer 150 Km p/u. De auto
kreeg ook een grotere benzinetank
om de lange Australische afstan
den te kunnen overbruggen.  
Zijn grenzeloze ambitie om het
project succesvol te maken strand
de in 1961 door het gebrek aan fi
nanciële middelen, je hebt nu
eenmaal geld nodig om zoiets te
voor te financieren. Er zijn in totaal
19 exemplaren gebouwd waarvan
hij één 20 jaar zelf bezat en dage
lijks gebruikte. Hij zette zijn bedrijf
Hemex Corporation voort totdat hij
eind zeventiger jaren ziek werd en
in 1982 stierf aan een hersentumor.
Leo Eras
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LID WORDEN VAN DE KNAC
 
Tijdens de algemene ledenvergadering van 13 maart jl. werd er gesproken over een lidmaatschap van de
KNAC en welke voordelen dit had voor het lid en voor de KGCN.
Ik heb me er de afgelopen weken in verdiept en mij afgevraagd; Waarom zou je  je lidmaatschap van de
ANWB opzeggen en lid worden van de KNAC
Onderstaande informatie heb ik gevonden op de website van de KNAC.
 
Relatie KNAC / ANWB 
 
Historie
 
De ANWB werd in 1883 opgericht door de eerste fietsers onder de naam Nederlandsche Vélocipèdistenbond.
Twee jaar later werd de naam veranderd in Algemene Nederlandsche Wielrijders Bond, waar de afkorting
ANWB vandaan komt. Sinds de vereniging sinds 1905 formeel ‘toeristenbond’ heet, hebben de letter ANWB
geen betekenis meer.
De KNAC is opgericht in 1898 door de eerste automobilisten in Nederland onder de naam Nederlandsche
Automobiel Club (NAC). In 1913 ontving de NAC het predicaat ‘Koninklijk’ en ging de vereniging verder onder
de naam Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club (K.N.A.C., later ‘KNAC’ zonder de puntjes). De KNAC
is een van de ‘founding members’ van de Fédération Internationale de l’Automobile (FIA); een internationa
le federatie van verschillende nationale auto, motorsport- en motorclubs.
Samenwerking
In de jaren tachtig van de vorige eeuw richtte de vereniging KNAC een apart bedrijf op: KNAC Services B.V.
(KSBV) die alle producten en diensten voor de leden moest gaan coördineren, verzorgen en/of uitvoeren.
Dit bedrijf kwam begin jaren negentig in zwaar weer terecht en werd door de ANWB van de financiële on
dergang gered. Sindsdien is de ANWB de enige aandeelhouder van deze B.V..  De KSBV staat onder toezicht
van een raad van commissarissen (RvC). In deze RvC is de KNAC vertegenwoordigd door twee personen die
ook bestuurslid zijn van de vereniging KNAC.
De vereniging KNAC is nog steeds 100% onafhankelijk. Ook de KSBV ondersteunt als vanouds  leden van de
vereniging door bijvoorbeeld het voeren van een ledenadministratie en biedt aan de leden van de vereniging
KNAC producten en diensten (zoals een pechhulppakket en verzekeringen) aan en organiseert evenemen
ten voor de leden. De samenwerking tussen de vereniging en de KSBV is in 2012 weer voor een periode van
10 jaar verlengd.
 
De KSBV koopt ten behoeve van de leden van de KNAC pechhulp (wegenwachthulp) in bij de ANWB.  Bij
pech in Nederland worden leden van de KNAC door de ANWB wegenwacht pechhulp geholpen, in het
buitenland coördineert de Alarmcentrale de (pech) hulpverlening. De pechhulppakketten die door de KSBV
aan de leden van de KNAC worden aangeboden, wijken inhoudelijk af van de services die de ANWB aan
haar eigen leden aanbiedt. Leden van de KNAC hebben bijvoorbeeld altijd standaard recht op een vervan
gende auto als de eigen auto door pech niet verder kan rijden, terwijl dit voor leden van de ANWB optioneel
is.
Pech krijgen tijdens rally’s georganiseerd door FIA, FIVA, KNAF of FEHAC is voor leden van de KNAC gewoon
gedekt terwijl dit voor leden van de ANWB in de voorwaarden van de ANWB hulpverlening uitgesloten is van
dekking.
 
Nog meer verschillen: KNAC Classic Car Pakket.
 
Anders dan de naam doet vermoeden hebben KNAC-leden met een Classic Car Pakket recht op hulpverle
ning voor zowel de moderne auto als de klassieke auto. De hulpverlening is persoonlijk en niet gebonden
aan een kenteken. Ook vallen motoren, campers, bromfietsen en e-bikes onder de dekking. Het begrip ‘voer
tuig’ is dus breder dan alleen de personenauto!
 
 
Juist voor de eigenaren van klassieke auto’s heeft de KNAC een onderscheidend pakket ten opzichte van
de ANWB:
Dekking tijdens rally’s georganiseerd door FIA, FIVA, KNAF of FEHAC. Bij ANWB uitgesloten.
Altijd-terug-garantie van de klassieker uit het buitenland (bij de ANWB maakt men bij schade een economi
sche afweging: is de dagwaarde van een auto lager dan de repatriëringskosten, dan wordt deze auto niet
naar Nederland gehaald).
Krijgt u met een klassieke auto op buitenlands kenteken die u uit het buitenland naar Nederland rijdt om in
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Nederland te importeren, dan is er bij de KNAC gewoon dekking. Bij de ANWB is er geen dekking bij import.
Net als bij de ANWB heeft u bij de KNAC recht op maximaal zeven keer pechhulp in Nederland. Bij de ANWB
is deze hulp ook nog eens beperkt tot maximaal 2 kentekens per kalenderjaar. De KNAC kent deze beperking
niet.
Indien uw auto bij pech in Nederland niet te maken is, wordt deze bij de ANWB in principe weggesleept naar
de dichtstbijzijnde garage. Bij de KNAC transporteren we de auto, indien u heeft gekozen voor een plusdek
king en/of Classic Car module, naar een garage van uw keuze in Nederland.
 
 

 
Als de KGCN zich via Vriendenlidmaatschap aanmeld bij de KNAC zijn zij vanaf dat moment officieel een
vriendenclub van de KNAC en geeft dat recht op bijzondere voordelen. Ik zal er enkele melden.
 
Vergoeding van 12,50 per nieuw aangebracht KNAC lid of € 25,= indien KNAC hiervoor publiciteit (adverten
tieruimte) terugkrijgt.
Per club een abonnement op het KNAC magazine ‘de Auto’.
Plaats op de speciale KNAC internetpagina voor vriendenclubs onder meer voor het opzetten van een rou
tebibliotheek, clubactiviteiten (agenda) enz.

We adverteren/sponsoren voor € 500,= per jaar in uw clubmagazine (bovenop eventuele bestaand adver
tentie/sponsorafspraken).
 
Dit alles en het gegeven dat we nog weleens het buitenland aandoen met de Karmann Ghia heeft mij doen
besluiten lid te worden van de KNAC.
 
Raymond des Bouvrie
 
Bron:  www.knac.nl

KGCN-Evenementenkalender
16 april                Technische dag, locatie VWdealer Van Beijnum Gouda.
21 mei                 Rally Control " IJssel a la carte" 
22 mei                 Voorjaarsrit KGCN Friesland.
17/18/19 juni       Keverweekend Wanroy
18/18/19 juni       KG-meeting Schotland
2 juli                     Zomerrit KGCN Noord-Brabant
27 aug.                ZieZeZo-rit omgeving Alkmaar.
4 september       Najaarsrit KGCN België / Limburg
8 oktober            KGCN Eindeseizoensbijeenkomst.
Op oldtimeragenda.nl vindt u de meest actuele en uitgebreide
oldtimerevenementenagenda met uitvoerige informatie en handige tips.
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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

VOORAANKONDIGING NAJAARSRIT
NAJAARSRIT BELGIE
 
Op zondag 4 september gaan we cruisen door de Antwerpse Kempen, net over de grens in België (Vlaan
deren). Tevens genoemd: het Land van Playsantiën en Pallieterland, dat wordt dus genieten!
 
We zijn ’s ochtends te gast bij het bedrijf BBT in Sint-Job, met een unieke collectie luchtgekoelde VW modellen,
dat uitzonderlijk zijn deuren voor ons openstelt. Daarnaast staan nog enkele verrassingen op het programma.
 
Deelnemers die van ver komen zullen kunnen overnachten in het vlakbij gelegen Hotel*** Dennenhof langs
de A1/E19. Er zijn ook drie campings in de buurt. Indien voldoende interesse kan eventueel een activiteit op
zaterdag namiddag worden voorzien.
 
Wie graag een rallyschildje wil (tegen een kleine bijdrage) zal dat vóór 1 augustus moeten kenbaar maken
via de evenementencoördinator, om tijdig het juiste aantal te kunnen bestellen. Meer info volgt.
 
Wij heten alvast iedereen van harte welkom!
 
Groeten vanwege het Kempenteam,
Wilfried en Paul
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# 3302

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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