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    KARMANN GHIA TREFFEN IN SCHOTLAND -  DE EERSTE KG TC 145 IN NEDERLAND

     COLUMN GERARD DOLFING - UITNODIGING NJAARSRIT 4 SEPTEMBER IN BELGIE
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VOORWOORD
Jan van Ruijven

 Uit de FEHAC vergadering
 
Onlangs heb ik deelgenomen aan de algemene ledenvergadering van de FEHAC, je weet wel: de ‘Federa
tie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs’, waarvan de KGCN lid is.
Tijdens deze vergadering werd maar weer eens duidelijk hoe belangrijk het is dat er collectief verzet is tegen
de plannen van hogere en lagere overheden om, onder het mom van milieuverbetering, het eigenaren van
historische motorrijtuigen onmogelijk te maken om nog gebruik te maken van de openbare weg.
De bedreiging is zo serieus, dat zelfs de KNAC en de FEHAC samen een convenant hebben afgesloten om
met betrekking tot de onderwerpen Motorrijtuigenbelasting (MRB) en Milieuzones (MZ)samen op te trekken.
Die noodzaak werd ook volmondig onderschreven door het aanwezige lid van de Tweede Kamer, Barbara
Visser (VVD), die bezig is om een wetsvoorstel in te dienen om bestaande, voor oldtimers bedreigende
wetsartikelen, te schrappen. Het gaat dan o.a. om gemeenten die nu alle wettelijke vrijheid hebben om
milieuzones voor hun gemeente in te voeren.
De KNAC heeft een zaak lopen bij de Raad van State, maar dat is niet genoeg. Omdat politieke partijen nu
hun verkiezingsprogramma’s gaan schrijven, is het zaak om deze partijen nu te benaderen. Er wordt momen
teel door de FEHAC gewerkt aan een ‘Lobbybrief’ naar alle politieke partijen ten behoeve van de verkiezings
programma’s.
Tevens gaat de FEHAC aan het eind van het jaar een politiek café organiseren, waarbij alle politieke partijen
worden uitgenodigd. Zij willen het debat met deze partijen aangaan.
 
Tot slot is er per 1 juni de nieuwe ‘Erfgoedwet’ van kracht geworden. Gelukkig wordt ook de FEHAC in deze
nieuwe wet genoemd. Hiermee heeft de FEHAC een handvat om te zorgen dat de bescherming van het
cultureel erfgoed ook zijn invloed heeft op het in stand houden hiervan. Mooi een extra argument in de
discussie.
Laten we hopen dat de politiek gaat inzien dat ook motorvoertuigen tot het cultureel erfgoed behoren en
dat het voor de huidige liefhebbers, de ondernemers die in deze branche werkzaam zijn, en voor volgende
generaties belangrijk is hier een goede en faire regeling voor te treffen. Een verbod zal uiteindelijk leiden tot
waardevermindering en totale vernietiging. De oproep van Barbara Visser (en dus ook de FEHAC) is, dat
vooral leden van clubs die in één van de steden met een ‘Milieu Zone’ wonen, bij lokale politieke partijen
aan de bel trekken. Leden van de KGCN hebben onlangs aan een protestrit door de stad Rotterdam deel
genomen en daarmee een positieve uitstraling bereikt. Het heeft geholpen aan een betere beeldvorming.
Het bestuur van de KGCN volgt de ontwikkelingen op de voet, en zal daar waar nodig medewerking aan
genoemde plannen verlenen.
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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
oktober 2016
De deadline voor kopij is:
31 augustus 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

     ERG HANDIG !!!

                  VERZAMELMAP
           voor 2 jaargangen Ghia Varia.
       Prijs € 12,50 (exc. verzendkosten)
Te bestellen bij redactie@karmannghiaclub.nl
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Het begon tijdens het afsluitende diner van het evenement in Denemarken in 2015. Graham Filmer, lid van
de Karmann Ghia Owners Club, strooide toen met flyers dat in 2016 een internationaal evenement in
Schotland georganiseerd zou gaan worden. Veel leden raakten enthousiast en op initiatief van onze voorzit
ter, hebben zich 7 equipes ingeschreven voor dit evenement. Uiteindelijk zijn er acht richting de Britse Eilanden
vertrokken. Over de reis er naar toe en het verblijf voor het evenement, kom ik in een latere editie terug. Het
is namelijk meer dan de moeite waard om daar over de schrijven. Nu beperk ik me tot het meerdaagse
evenement.
Op vrijdag 16 juni 2016 werden alle deelnemers hartelijk en geheel in stijl ontvangen in The Stirling Court Hotel.
Graham, gekleed in een heuse kilt, en zijn vrouw ontvingen ons hartelijk. Na het in ontvangst nemen van de
goody bags en naamplaatjes, kregen we de drivers briefing van Graham. Door zijn, met de nodige Britse
humor doorspekte speech, werden we op de hoogte gebracht van de plannen voor de komende twee
dagen. Voor het evenement hadden zich 42 equipes aangemeld (8 uit Nederland, 10 uit Duitsland, 4 uit
Denemarken en 20 uit Groot Brittannië).
Na de briefing hebben we ingecheckt in het hotel en gezamenlijk een diner gebruikt . De gewoonten en
menukaart zijn toch net even iets anders dan in het vertrouwde Nederland. Allereerst rijdt men in Groot Brit
tannië ,volgens de bewoners van het continent, aan de verkeerde kant van de weg. En voor de menukaart
was het teleurstellend voor Jan dat er geen Dame blanche op de menukaart stond. Jan probeerde het nog
wel bij de ober, maar die zag de wereld aan voor een doedelzak toen hij het woord Dame blanche hoorde.
Uiteindelijk kreeg Jan een overheerlijk chocoladedessert, waar hij heel gelukkig van werd.
Op zaterdag 17 juni startte de rit al vroeg. Iedereen zat, na een Scottisch breakfast, klaar in de Karmann Ghia
om aan de eerste rit te beginnen. Graham, uiteraard in zijn traditionele kilt, en zijn vrouw Anne waren al druk
om het een ieder naar de zin te maken. Zij werden hierbij ondersteund door Mark en zijn vrouw Trish. In
plukjes van 10 Karmann Ghia’s vertrokken we, met een Britse kopman, van het terrein om aan een rit van 100
miles te beginnen. 

Langs pittoreske, typisch Schotse dorpjes en prachtige landschappen
met adembenemende heuvels, reden we in goed weer naar de whis
ky-distilleerderij van Famous Grouse. Alle Karmann Ghia’s stonden per
fect opgesteld op de parkeerplaats. Stuk voor stuk stonden zij te pronken
in het Schotse zonnetje. Hun baasjes kregen een rondleiding door de
distilleerderij, waarbij foto’s en filmopnames streng verboden waren. Aan
het eind van deze zeer interessante rondleiding kregen we de gelegen
heid de whisky te proeven. Echter door het zero-tolerance-beleid in
Schotland, kregen we 2 soorten whisky mee in een plastic bekertje met
een dekseltje. Alsof we met z’n allen nog even langs de huisarts moesten.
We vervolgden onze prachtige route langs Loch Lomond. Door de zeer
duidelijke en uitgebreide routebeschrijving, bepaalde een ieder zijn
eigen tempo. Dat gaf voldoende gelegenheid om al het moois op je in
te laten werken. Uiteindelijk kwamen we weer op het parkeerterrein van
het hotel terecht. Daar werd een concours ‘d élégance gehouden. Onze
clubleden zijn helaas niet in de prijzen gevallen.
‘s Aavonds was er een gemeenschappelijk diner met mooie toespraken
van Graham en Mark. Jan van Ruijven kreeg nog even het woord om
de organisatie te bedanken en bood de nieuwe voorzitter dan de KGOC
een presentje aan namens de KGCN. Dat werd enorm op prijs gesteld
door onze Britse vrienden.

De volgende ochtend vertrokken we rond 10 uur naar de Falkirk Wheel.
Dat is een draaiende scheepslift, die het Forth and Clyde Canal verbindt.
Tot slot reden we gezamenlijk naar New Lanark. Daar hebben we kunnen
genieten van the mills, die vermeld  staan op  de cultuur wereld erfgoed
lijst. Hier hebben wij van een ieder afscheid genomen. Een klein gezel
schap bleef in het hotel van New Lanark om de volgende dag ieder zijns
weegs te gaan. Sommigen bleven nog even in Schotland, anderen
moesten op tijd in Newcastle zijn om de veerboot te halen. Wij hebben
genoten van dit evenement van het prachtige Schotland. En.. verba
zend genoeg, over het algemeen hebben we goed weer gehad.
We hebben allemaal bijna probleemloos de eindstreep gehaald. Bijna,
want bij de cabriolet van Dirk van der Zwan brak de gaskabel. Door snel
ingrijpen van Graham, nog steeds gekleed in kilt en Wilco, is de gaska
bel vervangen. Daarmee kwam hij beter af dan één van de Duitse
deelnemers, die had ernstige problemen met een aandrijfas. Overigens
is deze ook weer, met enige vertraging, rijdend naar de veerboot ver
trokken.

Een Schotse (r)uit en een dame blanche.
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Volgend jaar zijn wij overigens van harte uitgenodigd op het 35 jarig
jubileum van de KGOC. Dat evenement is van 16 tot en met 18 juni 2017.
De locatie is in de omgeving van Northampton (100 km ten noorden
van Londen en ca 220 km van de veerboten). Wellicht een goede
suggestie voor een door de club georganiseerde buitenlandrit?
De sfeer was opperbest. De organisatie heeft er alles aan gedaan om
het hun gasten zo aangenaam mogelijk te maken. Zij hebben ons veel
moois en leerzaams laten zien in alle vrijheid en zorgeloosheid. De enige
zorg was: waarom is er geen Dame blanche in Schotland?
In een volgende editie zal ik een reisverslag schrijven over de reis naar
Schotland.
Hans de Vries.
 

FOTO'S UIT DE OUDE DOOS
Uit de verzameling van Herman Bossink
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Als deze Ghia Varia verschijnt is ze hopelijk al meer
dere malen gesignaleerd op evenemeten: de eerste
TC 145 is er op Neerlands wegen.
Zoals de meesten weten ben ik ,Fred van Gils een fan
van de Karmann, maar toch ging mijn interesse uit
naar de  Karmann TC en uiteindelijk na veel zoeken
en twijfelen toch de sprong gemaakt.
We zijn met 2 Brazilianen in contact gekomen en zij
hebben een witte TC uit 1974 voor ons aangekocht
en de verschepping geregeld.Het was wel even wat

 
nachtjes wachten toen ze op de boot stond, maar
uiteindelijk kwam dan het lang verwachtte bericht. Ze
is er en klaar voor afhaling. “ Wat is dat even schrikken
zeg “ als je de TC zo onder het stof ziet staan tussen
de grote containers. Trots als een pauw geladen en
op weg naar huis voor de  eerste wasbeurt en ja hoor,
ze mocht er zijn. Wat een geweldig autootje is het.
Er moesten wat dingen gebeuren zoals een nieuwe
accu, alle olies erop en benzine erin en dan het
moment van de waarheid, de eerste keer starten.

DE EERSTE KARMANN GHIA TC 145 IN NEDERLAND.

Wat een kick is dat, het eerste rondje rijden. Totaal
niet vergelijkbaar met onze Ghia’s, strak stuurend,
een hogere zit , wat stugger geveerd en een heerlijk
pittige 1600 cc motor met 2 carburateurs ( 65 pk ) .Al
heel snel ging het rond dat ze er was en toen kwamen
de vragen: Is ze te koop? De verkoop was al heel snel
rond en we (Rogi Classics) hebben de TC klaar ge
maakt voor de RDWkeuring. Koplampen aanpassen
, stadslichten monteren , banden vernieuwen en op
8 juni was de dag des oordeels bij RDW. Toch wel
spannend daar te staan met de TC en dan maar
duimen dat alles goed wordt beoordeeld. Na een
grondige keuring werd het oordeel ok gegeven en

trots als een pauw met de papieren op zak naar huis.
We hebben het geflikt. Ze is er klaar voor en eindelijk
rijdt er 1 in Nederland.De TC is gebouwd van 1970 tot
1976 en er zijn er in totaal 18119 geproduceerd. Ze
waren nooit geexpoteerd naar Europa. Intussen zijn
we bij Rogi Classics druk bezig met de verhuizing naar
een groter pand met eigen spuitcabine in Etten-Leur
, en ja, zoals het er nu uitziet gaan er nog meer TC’s
deze kant op komen.Volg onze facebook pagina of
kom gerust eens langs op ons nieuwe adres ,
 
Rogi Classics
Handelsweg 7, 4879 AJ Etten-Leur
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WE BELLEN !!
Groot was mijn verbazing toen ik enige weken gele
den op Nu.nl het volgende las: "handen aan het stuur
en alleen handsfree bellen". Bestuurders van auto's
zijn op straffe van een fikse boete van minimaal 140
euro (tot maximaal twee maanden cel of 2.000 euro
boete) ruimschoots bekend met deze regel. De fiet
sers bellen er al slingerend met mobieltje aan het oor
nog altijd vrolijk op los. Minister Peijs van Verkeer gaat
bekijken of dat wel terecht is.
 
Nou bel ik al van kinds af aan op mijn fiets. Mijn eerste
fietsbel zat op een Loekie. Daarna volgden anderen
op mijn Mustang, Gazelle en Batavus fiets. Bellen mag
je volgens de verkeerswet alleen om andere verkeers
deelnemers te waarschuwen bij gevaar, dit omdat
een fiets in tegenstelling tot de meeste vervoersmid
delen geen geluid maakt en dus makkelijk over het
hoofd kan worden gezien. De fietsbel is al sinds 1906
verplicht in Nederland en de bel moet hoorbaar zijn
over een afstand van minimaal 25 meter. Nog een
laatste weetje: fietsbellen zijn meestal links gemon
teerd. Dit stamt nog uit de tijd dat er een toeter in
plaats van een bel op de fiets was gemonteerd.
Omdat er voor het toeteren één hand van het stuur
genomen moest worden, bleef dan in ieder geval de
dominante hand (bij de meeste mensen de rechter)
vrij om te sturen.
 
Nou ben ik heel blij dat de toeter is vervangen door
een bel. Stel je voor dat toeteren verboden zou wor
den, dan kunnen wij allemaal niet meer gebruik
maken van de prachtige claxon van onze Karmann
Ghia.
 
Naast het afschaffen van het fietsbellen op de fiets,
zijn er nog veel andere regels in Nederland die wor
den verzonnen en waarvan ik soms het nut niet inzie.

Eén daarvan is het instellen van milieuzones. Met mijn
Karmann Ghia mag ik in ieder geval niet meer de
binnensteden van Rotterdam en Utrecht in. Nee, niet
dat ik daar dan vaak kom,  maar mij gaat het meer
om het principe. Hoeveel draagt mijn Karmann Ghia
motortje nu bij aan de bijdrage van Co2 uitstoot in
deze steden als ik er doorheen tuf? Verwaarloosbaar
in mijn ogen.
 
In het buitenland gaan ze zelfs nog verder. Zo las ik
begin juni op dezelfde website Nu.nl een bericht dat
men in Noorwegen overweegt om in 2025 (dat is al
over 9,5 jaar !)  geen benzineauto's meer te verkopen.
In dit Scandinavische land is al ruim een kwart van de
nieuw verkochte auto's elektrisch. In Nederland lopen
we dan iets achter ten opzichte van Noorwegen,
maar de Tweede Kamer heeft eerder dit jaar een
motie aangenomen waarin minister Kamp van Eco
nomische zaken wordt opgeroepen de verkoop van
elektrische auto's te stimuleren.
 
Te stimuleren, maar betekent dit dan voor Nederland
dat de benzineauto's ook in de toekomst in de uitver
koop gaan?  En doorberedenerend, dat uiteindelijk
benzine ook niet meer zal worden verkocht?  Over
hoeveel jaar zal dit horrorscenario voor oldtimer be
zitters werkelijk worden?  Ik ben niet in het bezit van
een glazen bol en durf het niet te zeggen.  Misschien
over 15, 20 of 30 jaar, wie zal het zeggen.
 
Nu lig ik van dit alles gelukkig nog niet wakker, maar
ik vraag mij dan wel af  "zou dit te verzekeren zijn" ?
Misschien moet ik daarvoor als ik naar mijn werk fiets
even Apeldoorn bellen !
Gerard Dolfing

2 juli Zomerrit Brabant, door polder en duinen.
27 augustus Ziezezo-rit
4 september Najaarsrit België
8 oktober Seizoensafsluiting

KGCN -EVENEMENTENKALENDER

 
Op oldtimeragenda.nl vindt u de meest actuele en uitgebreide oldtimerevenementenagenda met uitvoerige
informatie en handige tips.
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Restauratieverslag,
Ruben van der Goor  is sinds september 2014 in het bezit van een Karmann Ghia coupé uit 1970.  “ Er moest
nog wel wat aan gebeuren” , maar  dat bleek meer te zijn dan gedacht. Daarom heeft hij na enige tijd  re
soluut de knoop  doorgehakt: “Ik ga mijn Karmann helemaal restaureren!”
 
Dit is een verslag van de aanloop en de eerste werkzaamheden. Volgend jaar spreken we hem weer en
kijken we hoever hij is gevorderd met de restauratie.
 
“ Ik heb ooit een keer een Karmann Ghia gezien en ik was er direct weg
van!  Mijn bruiloftsauto was de Karmann van Patrick  Baptist, nu in het
bezit van Wilfried Kennes, en behalve dat het natuurlijk een speciale dag
was,  sloeg het Karmann-virus toch aardig toe. Twee jaar geleden kreeg
ik voor mijn verjaardag van mijn vrouw Marieke een dag-met-een-Kar
mann Ghia en toen besloot ik om er een aan te schaffen. Na enig
zoeken heb ik deze coupé gevonden, weliswaar in rijdende staat maar
wel in de wetenschap dat er een en ander aan moest gebeuren. Zo
bleek de vorige eigenaar de restauratie niet naar behoren te hebben
aangepakt: stukjes plaatwerk over de bodem gelast, rubbers met een
of andere rare kit vastgezet, noem maar op. Dan is de conclusie gauw
getrokken: zelf helemaal restaureren!”
 
“ Ik heb een technische achtergrond, ben ook heel nieuwsgierig naar
techniek en wil graag zelf iets leren en allerlei vaardigheden opdoen.
Daarom lees ik veel en kijk ik veel op internet. En het blijft natuurlijk een
droom om je eigen auto helemaal te restaureren, liefst zo origineel
mogelijk. Het geboortecertificaat is inmiddels aangevraagd, want ik wil
zoveel mogelijk weten over de geschiedenis van deze auto.”
 

“Speciaal voor de restauratie heb
ik allerlei gereedschap gekocht,
ook een compressor en een lasap
paraat . Klein laswerk doe ik zelf,
dat heb ik ooit geleerd. En er zal
natuurlijk ook flink wat uitbesteed
worden en dat zal dan gebeuren
bij Volkswagen Classics in Some
ren. Die firma heeft de auto ook
gesplitst: de body is nu gedeeltelijk
gestraald en ik ben bezig met het
onderstel.  Alle kleine onderdelen
worden schoongemaakt en ge
poetst. Nu nog aan de keukentafel,
maar binnenkort gaan we verhui
zen en dan krijg ik de beschikking
over een ruime garage, waar ik
goed aan de gang kan. En natuur
lijk zullen er problemen komen,
bijvoorbeeld met het laswerk, de
dorpels en het passend maken van
de deuren. Maar uiteindelijk is het
een leuke uitdaging om het alle
maal voor elkaar te krijgen. En lukt
het, dan geeft dat toch erg veel
voldoening!”
 
“Ondertussen kijk ik op E-bay  en
Marktplaats naar spullen die ik nu,
maar op den duur  ook nodig heb.
Zo kwam ik toevallig 12 sierstrippen
tegen, dus direct gekocht.  Over
de totale kosten wil ik eigenlijk  lie
ver niet nadenken. En de plan
ning? Dat is een open eind, maar
die Karmann komt ooit af!”
 

Ruben documenteert alles,
maar dan ook echt alles! Alle
onderdelen worden voor en na
schoonmaak of herstel gefoto
grafeerd en in zijn dagboek bij
gehouden. Zelfs de werktijden
worden vermeld. Uiteindelijk wil
hij daar een boekje van maken.
Graag, want daar kunnen ande
re leden binnen de club hopelijk
dankbaar gebruik van maken.
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Voorjaarsrit “T moaie Fryslan”
 
Daar stonden ze dan: 40 Karmanns Ghia’s in volle bloei! Netjes opgesteld
bij tuincentrum de Koning in Rohel. Toepasselijker kon de Voorjaarsrit
dus niet beginnen. Herman, Lucy, Johan en Lutske  hadden alles uit de
kas(t) gehaald voor een mooie rit.  In de ANWB-goody-bag zaten behal
ve routebeschrijving  en pennen, ook allerlei andere zaken. Ja, natuurlijk
de bekende Friese koek en menig Karmannrijder was die dag  te her
kennen aan de blauwe bril. Na de koffie en het gebak bracht Jan van
Ruyven in zijn openingswoord de laatste ontwikkelingen binnen de KGCN
nog ter sprake o.a. de eerste Nieuwsbrief, de oldtimerrit in Oostvoorne,
de Schotlandreis en de noodzaak om adverteerders te zoeken voor de
Ghia Varia.

Behalve over de Karmanns werd geregeld over het weer gesproken, de
vooruitzichten waren namelijk uitermate somber, maar gelukkig bleef
het de hele dag droog en kon iedereen genieten van het moaie Fryslan.
Het werd een afwisselende rit met vergezichten, kleine dorpjes en Fries
water en waarschijnlijk heeft iedereen zijn best gedaan om  de Friese
namen onderweg zo goed mogelijk uit te spreken. De meeste deelne
mers hielden halverwege een lunchpauze bij restaurant Driewegsluis.
Vanuit het restaurant was het een schitterend gezicht om alle Karmanns
langs de dijk te zien staan. Onderweg veel glimlachende, bewonderen
de blikken en ook vaak ging de Friese duim omhoog. Na afloop van de
rit kon gezellig nagepraat, geborreld en gegeten worden bij restaurant
“Badmeester Keimpe” , waar de organisatoren door de nieuwe evene
menten-coördinator, Marianne Pot bedankt werden voor deze mooie rit.
Herman, Lucy, Johan en Lutske….(Karmann Ghia)petje af!
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De Karmann Ghia Club Nederland was er weer bij dit jaar, bij het IKW in
Wanroij. Dat was overigens nog niet eenvoudig, vrijdag moesten we
door de watermassa’s naar de stand waden, maar we hadden gelukkig
een behoorlijk waterdichte tent toegewezen gekregen. En wel op een
ideale plek, direct bij de ingang konden we alle wagens langs zien
trekken, en de Karmannrijders en rijdsters meteen aan hun jasje trekken,
figuurlijk uiteraard. Daar willen we volgend jaar weer staan! Het IKW was
prettig geregeld, of misschien moet ik zeggen prettig ongeregeld. Wat
ik bedoel is dat alles wel goed voorbereid was, en allemaal uiteindelijk
ook wel prima voor elkaar kwam en soepel en niet al te strikt verliep.  Er
was eigenlijk maar een ding dat de organisatie minder in de hand had,
en dat was het weer. Voor volgend jaar staat drie dagen zonnig weer
zoals op zondag op het verlanglijstje, in elk geval op het mijne.
Er waren heel veel luchtgekoelde wagens en er viel veel te bekijken, te
shoppen ook trouwens. Kevers en bussen waren in de meerderheid,
uiteraard, maar er waren toch heel wat Karmanns. Zondag hadden we
een aardige line-up bij de stand staan. Of dat helemaal de bedoeling
was, betwijfel ik, maar ach wat is dat toch mooi hè, zo’n rijtje Karmanns.
Er stond zelfs een Luxemburger tussen. Natuurlijk vielen diverse Karman
ns ook de jury van de Show ’n shine op. Want zeg nou zelf, is er ooit een
mooiere auto ontworpen dan de Karmann Ghia? Dat daarbij de smaken
nog wel eens verschillen, ach, dat is nu eenmaal zo. Iedereen mag met
zijn auto doen wat hij wil, al levert dat wel eens gefronste wenkbrauwen
op, zo hier en daar.

De bezetting met Johan, Niels en ondergetekende vrijdag, zaterdag en
zondag, zaterdag versterkt met Dennis & Dennis en zondag met Rinus,
was prima. Op de marktdagen zaterdag en zondag is vier wel prettig,
dan kun je elkaar wat aflossen en kun je ook zelf eens het terrein over.
Met de koffie en de rest ging het (bijna) probleemloos. Natuurlijk valt er
wel wat te mekkeren, bijvoorbeeld dat de jerrycan niet handig onder de
waterkraan paste. Maar ach, dat zijn maar details. Het is misschien wel
handig om een boodschappenlijstje bij het draaiboek te doen, voor min
of meer verse waar. Nu kwamen we er vrijdag achter wat er miste. Ge
lukkig konden we Dennis op pad sturen.

Voor de toekomst is het wellicht goed om ons te bezinnen op ons aanbod op het IKW. We zijn er nu, in es
sentie, om te ouwehoeren (sociale contacten onderhouden heet dat netjes), om leden te werven en om
onze club onder de aandacht te brengen. We hebben inderdaad één nieuw lid kunnen inschrijven en diver
se anderen daarvoor geïnteresseerd. En we hebben ons laten zien. Maar onze clubshop is heel beperkt, dus
dat trekt in elk geval niet. Dat was ook niet de bedoeling. Misschien is het een idee om volgend jaar kinderen
te schminken, eventueel kunnen we ze vervolgens met of bij een Karmann op de foto zetten. Er waren opval
lend veel gezinnen met kinderen, en zo pak je wel de aandacht van kids en ouders. Dat zou in elk geval de
aanwezigheid meer benadrukken. Een directe opbrengst in de zin van nieuwe leden valt daar natuurlijk niet
van te verwachten. Al met al terugkijkend kunnen we denk ik zeggen dat het een geslaagd en gezellig
weekend was en dat alles prima verlopen is. Gelukkig deed de zonnige zondag de vrijdagse stortvloed snel
vergeten. En wat blijft het mooi spul, die luchtgekoelde VW’s.
Peter Bakker
 

IINTERNATIONAAL KEVER WEEKEND WANROIJ 
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DE KARMANN VAN DIRK EN CAROLINE MARCUSSEN.

Wie ben ik?
Ik ben Dirk Marcussen en geboren Rotterdammer. Samen met mijn vrouw
Caroline hebben wij van 1990 t/m 2008 een banketbakkerij gerund.
Vanaf 2008 hebben wij geen bedrijf meer en werk ik 4 dagen per week
en Caroline sinds 1 ½ jaar 3 dagen per week.
 
Welk type en uit welk jaar?
Wij hebben een type 16 uit 1971.
 
Waarom een Karmann Ghia?
Caroline wilde altijd graag een Volkswagen Kever Cabriolet, maar we
hadden er geen ruimte voor, omdat we midden in het Centrum boven
de winkel woonden. Toen we verhuisden naar onze huidige woning en
daar ook een garage hadden kon ik op zoek naar een leuke cabrio.
Een Kever vond ik wel leuk, maar een Karmann Ghia was wat meer bij
zonder. Dus heb ik daar mijn pijlen op gericht.
Uiteindelijk werd er één op een veiling van Lubbers aangeboden en ben
ik gaan kijken. Nadat ik voldoende geboden had kon ik de auto opha
len. Van buiten zag hij er prima uit, knalrood met een blauwe kap, maar
in welke staat de auto verder verkeerde en of hij zou starten, dat wist ik
niet.
Gelukkig startte hij wel en konden we er mee naar huis rijden. Dat is in
middels 13 jaar geleden. We besloten er eerst een tijdje in te rijden,
zonder er wat aan te doen. Nadat we besloten de auto te houden
hebben we een bedrijf gezocht die de restauratie wilde uitvoeren. Dat
werd Edward van Volksrepairs. Hij deed een offerte en ging aan de slag.
De auto werd gestraald. Daaruit bleek dat de auto meer gaten had,
dan metaal en werd het toch een grote restauratie dan gedacht. Ge
lukkig kon Edward een gedemonteerde Karmann op de kop tikken en
die is gebruikt om van onze auto weer een mooie auto te maken. Toen
bleek dat de auto écht heel mooi werd hebben we ook besloten om het
interieur te laten doen en is werkelijk alles binnen in ook mooi gerestau
reerd. Inmiddels waren we twee jaar verder………….
 

Wie doet het onderhoud?
Het onderhoud laten we doen door een garagebedrijf in Schoorl, waar
een goede vriend van ons werkt (een echte Pietje precies) en waar we
al onze auto’s in onderhoud hebben. Simpele reparaties kan ik met mijn
broer doen en specialistische reparaties kunnen hier in de buurt bij een
kever garage aangeboden worden. We hebben de auto nu inmiddels
zo’n 9 jaar gerestaureerd en eigenlijk is er sindsdien niet veel meer aan
gedaan behalve dan een beurtje of keuring op z’n tijd.
 
 
Hoeveel km per jaar rijd je?
We rijden alleen met mooi weer en dat zal zo’n 3.000 km. per jaar zijn.
 
Mag er wel eens iemand anders in je Karmann rijden?
In principe rijden we er alleen zelf in, maar onze oudste zoon rijdt er ook
wel eens mee. De jongste mag wel rijden, maar wil tot nu toe nog niet
rijden.
 

14



KARMANN GHIA CLUB NEDERLANDKARMANN GHIA CLUB NEDERLAND

Ka
rm

a
nn

 G
hia Club Nederla

nd

Wat is de mooiste rit tot nu toe.
De mooiste rit gaat binnenkort komen…………….Twee weken naar het
Lago Maggiore met de Karmann. Heerlijk over binnenwegen toeren en
rustig genieten van mooie routes.
 
Wat is het beste muzieknummer om in een Karmann te beluisteren?
De radio staat zelden aan in de auto, want het prutteltje is veel leuker
om te horen. Overigens spreken mensen je spontaan aan als je met de
kap open rijdt en dat is veel leuker dan muziek.
 
Is het “ een poor man’s Porsche” ?
Voor ons is het zeker geen poor man’s Porsche. Wij vinden het een
heerlijke auto, waarin je prima kunt onthaasten. Hard rijden is geen optie
voor ons. Dat kan ook met een andere auto.
 
Nog een leuke anekdote?
De auto stond een keer geparkeerd (nog voor de restauratie) bij een
supermarkt en onze oudste zoon (toen een jaar of 10) zat nog in de auto
met de kap open. Een man bekeek de auto en zei tegen Bas: “ik wil deze
auto kopen”. Nou zei Bas, dat gaan mijn vader en moeder niet doen.
De man zei tegen Bas dat hij wel even op zijn ouders zou wachten. Bas
heeft hem verzekerd dat maar niet te doen, omdat zijn ouders absoluut
niet van plan waren de auto te kopen. Toen is de man maar “afgedro
pen”.
 
 

Kleine Raampjes
Dag in Laren NH,
georganiseerd door
Luchtgekoelde VW
Club Nederland
Kleine raampjes dag
 
Zondag 7 augustus 2016 dan is het
zover, een geheel nieuw en sfeer
vol VW evenement in het gezellige
dorp Laren bij Hilversum.
Midden in Laren is een groot par
keerterrein waar 175 luchtgekoel
de VW’s kunnen staan. Er komt een
speciale vintage show met Brillen,
Ovalen en Karmann Ghia’s.
Het evenement is van 10.00 uur tot
17.00 uur en wordt opgeluisterd
door een Dixieland loop orkest. De
entrée en deelname is gratis.
Het adres is Zevenend in Laren.
Organisatie: Luchtgekoelde VW
Club Nederland
Pr@lvwcn.nl
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Najaarsrit in het Land van Playsantiën en Pallieterland
Datum: Zondag 04/09/2016
Plaats: Antwerpse Kempen (Provincie Antwerpen, Vlaanderen)
Land: België
Aanvangstijd: 11:00
 
Op zondag 4 september 2016 heten wij jullie graag welkom in de ‘Antwerpse Kempen’ (grensstreek Bel
gië-Nederland). De lusvormige rit van ± 90km leidt ons langs het ‘Land van Playsantiën’ –  een landschap
met oude abdijen, kastelen en parken – en doorheen ‘Pallieterland’, met de valleien van de Kleine en
Grote Nete.

De dag begint bij de firma BBT: Nijverheidsstraat 21, 2960 Sint-Job-in-’t-Goor (A1/E19 Breda-Antwerpen, afrit 
4). Tel. +32 (0)3 633 22 22, website: www.bbt4vw.com. BBT is een belangrijke groothandel in onderdelen voor
luchtgekoelde Volkswagens. De zaak,  die klanten heeft over de hele wereld, bestaat 30 jaar in 2016 en is
één van de sponsors van onze rit.  Voor de start worden we getrakteerd op koffie/thee met een gebakje. 

B.B.T. werd opgericht door Arlet
te van Dijck en Bob van Heyst in
het najaar van 1986 en is een
begrip in de internationale air
cooled scene.
Met een gamma enkel gewijd
aan de luchtgekoelde Volkswa
gen en achterwiel aangedreven
Transporter is B.B.T. op dit gebied
bij de grootste ter wereld.
 
Het pand beslaat 4140 m² waar
van 2530 m² magazijn, 1310 m²
showroom en werkplaats voor
collectiewagens, en 260 m²
shopruimte.
De zaak vormt een waar muse
um op zich en zet uitzonderlijk zijn
deuren open voor de KGCN.

De dag eindigt bij Van der Valk Hotel ‘Dennenhof’: Bredabaan 940, 2930 Brasschaat (Tomtom: plaatsnaam
Maria ter Heide ingeven).  Tel. +32 (0)3 663 05 09, e-mail: dennenhof@valk.com, website: www.hoteldennen
hof.be.
 
PROGRAMMA:
10.00-11.00 uur : Ontvangst bij BBT, gelegenheid tot bezoeken showroom met collectiewagens.
11.00 uur              : Verwelkoming door voorzitter KGCN, Jan van Ruijven en gastheer, Bob van Heyst.
11.10 uur              : Briefing en start van de rit.
16.30-17.30 uur : Aankomst en ontvangst met een drankje (via muntjes), in een muzikaal jasje.
18.00 uur              : Aanvang diner (eventuele bijzonderheden melden op inschrijfformulier).
 
KOSTEN:
Deelname aan het dagprogramma (zonder diner) is gratis voor KGCN-leden (bestuurder én passagier).
Voor extra inzittenden, alsook voor niet-leden die met een Karmann Ghia meerijden, gelden volgende tarie
ven: volwassenen, € 10,00 per persoon / kinderen (tot 12 jaar), € 5,00 per persoon.
 
Hotel Dennenhof biedt een dinerarrangement aan (warm en koud buffet). Zowel leden als niet-leden betalen
€ 25,00 per volwassene en € 15,00 per kind (tot 15 jaar). Er wordt tevens een vrijblijvend drankarrangement
(wijn, frisdrank, bier, water en koffie gedurende 2 uur) aangeboden aan € 12,00 per volwassene en € 9,00
per kind (tot 15 jaar). Wie wenst kan ook betalen met muntjes of aan het einde individueel afrekenen. Honden
zijn toegestaan.
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Motel ‘Dennenhof’ is gelegen op
10 min. van het startpunt (A1/
E19 Breda-Antwerpen, afrit nr. 4).
De deelnemers kunnen hier  vrij
blijvend en voor eigen rekening
rechtstreeks (dus niet via de or
ganisatoren) een overnachting
reserveren, van zaterdag op
zondag en/of van zondag op
maandag (2-persoonskamers à
€ 67,50 pn + ontbijt à € 12,00 pp).
 
Vermeld bij boeking: referentie
nummer DEN-GF9215.
AUB namen doorgeven ± 2
weken voor aankomst.
Accommodatie: gratis wifi, ka
beltelevisie, telefoon, bureau,
badkamer met toilet en douche
en/of bad.
 

OF Camping De Groene Linden: Schotensteenweg 64,2960 Brecht, Tel. +32 (0)3 289 44 80 of +32 (0) 474 354
222, e-mail: info@degroenelinden.be, website: www.degroenelinden.be (€ 12,50 tent of € 18,50 caravan, op
5 km).
 
De uiterste datum voor inschrijving is 27 augustus. Aanmelden kan via het inschrijfformulier op de clubwebsite
(apart voor leden en voor niet-leden). OPGELET: max. 50 deelnemende teams!
 
Na aanmelding ontvang je:
het programma met de routebeschrijving
een verwenpakket
2 drankbons per inzittende (te nuttigen bij aankomst)
 
Gelieve het verschuldigde bedrag a.u.b. vóór 27 augustus over te maken op de volgende rekening t.a.v.
KGCN te Alkmaar: NL88 RABO 0336 0899 88 – Mededeling: “najaarsrit KGCN 2016” (niet betaald = niet inge
schreven).
 
Wie tevens een rallybord/-schildje wenst (tegen een kleine bijdrage) dient zich aan te melden vóór 1 augus
tus.

De najaarsrit 2016 wordt ge
steund door deze partners (zie
OOK advertenties elders):
 
BBT
Brezan Autoparts
Rogi Classics
Vintage Point
Brouwerij Trappisten Westmalle
Lubaco bandencentrale
Haarmode Jan
Beau-Car
 

Wij zien jullie graag verschijnen op zondag 4 september 2016 !
Wilfried Kennes en Paul Peeters 
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        THE FULL
POTENTIAL

WWW.BREZAN.BE

18



KARMANN GHIA CLUB NEDERLANDKARMANN GHIA CLUB NEDERLAND

Ka
rm

a
nn

 G
hia Club Nederla

nd

Op zondag 19 juni, Domein De Renesse in Malle(B): officiële persvoor
stelling van de najaarsrit georganiseerd door de Karmann Ghia Club
Nederland (KGCN) in aanwezigheid van pers en prominenten.Daarbij
werden de sponsors voorgesteld en de rallyplaat onthuld. Het bekend
ste streekproduct van de gemeente Malle (Trappist Westmalle…)
mocht uiteraard niet ontbreken. De KGCN-najaarsrit doorheen de
'Antwerpse Kempen' vindt plaats op zondag 4 september. Er zal rond
het middaguur ook een tussenstop gemaakt worden in dit prachtige
kasteeldomein. De oldtimers worden verwacht rond 12 uur en zullen
ongeveer een uur ter plaatse blijven.
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STALLING.  (Henk Hendriks)
Onze Karmanns zijn nog maar net uit de winterstalling of we gaan het alweer hebben over het stallen van
onze auto's aan het eind van dit seizoen. In twee artikelen wil Henk Hendriks duidelijk maken dat bij het
stallen heel wat meer komt kijken dan het zondermeer wegzetten van de Karmann.

De meeste klassiekers krijgen een luxe winterstop als het buiten als maar
natter en kouder wordt. De techniek wordt dan even stopgezet. Voor
een aantal onderdelen is dat geen enkel probleem, maar voor sommi
ge onderdelen is dit echter slecht.
Omdat er over stalling veel tegenstrijdige verhalen de ronde doen, wil
ik mijn visie hierover eens met jullie delen. Ik weet zeker dat gaandeweg,
ik dingen anders zie dan jullie, omdat ik daar met een andere invalshoek
naar kijk. En dat is leuk, want naast dat jullie iets hebben om over na te
denken, ontstaan er in een dialoog vaak mooie dingen.
 (Commentaar en/of opbouwende kritiek is van harte welkom: hh@ho
trod.nl).
Voorbereidend op een stalling:
Minimaal een kleine beurt. Belangrijk is hier het olie verversen (zure be
standsdelen,  slijpsel en vuil wat kan hechten en indikken in het carter
moeten worden afgevoerd),  het doorsmeren van de vooras (vocht &
vuil eruit) en smeren van sloten & scharnieren (voorkomen van roest &
oxidatie)
 

Denk nu ook eens aan verse remvloeistof. Doordat remvloeistof vocht
aantrekt (=hygroscopisch) ontstaat er roest in de cilinders en op de
zuigers. Door roest gaan A-kwaliteit onderdelen net zo snel mee stuk als
B-kwaliteit. Jammer van het geld dus, (maar wel weer goed voor de
werkgelegenheid). Dat vocht in remvloeistof ook het kookpunt verlaagt
en dus zeer gevaarlijk wordt bij hete remmen, laat ik hier maar even
buiten beschouwing.

Een goede onderhoudsbeurt met
APK net voor de stalling heeft ook
het voordeel dat dit in een periode
plaatsvindt waarin je de auto goed
kunt missen en er dus geen tijds
druk is. Als het nieuwe seizoen zich
een keer vroeg aandient, is alles
gereed om er direct op uit te kun
nen trekken. Vaak als het zonnetje
er lekker doorkomt, is het direct
druk in de werkplaats en moet je
wachten. Dan is in Nederland de
mooie periode vaak al weer
voorbij…………………… 

Eerst wassen
Was een auto uitgebreid en ge
bruik overdadig veel autosham
poo. Zo voorkom je dat vuil (bijvoor
beeld vogelpoep) langdurig kan
inwerken op de lak. Ook voorkom
je krassen, omdat er geen scherp
vuil op de lak zit. De shampoo zelf
brengt een beschermende laag
aan, ook op blank metaal. Regel
matig (hand) gewassen auto’s
bezitten opvallend minder roest
plekjes dan een sporadisch ge
wassen auto, let daar maar eens
op. Als kers op de taart, en indien
tijd, kun je de lak en het chroom
werk lekker in de wax zetten.
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Interieur
Stofzuig het interieur zorgvuldig en haal alles wat eetbaar of een
houdbaarheidsdatum bezit er uit, want dit trekt allerlei ongedierte aan.
Zet alle ramen op een kier, zodat het interieur kan ventileren. Controleer
of de vloerisolatie en bekleding echt droog zijn. Haal eruit wat vochtig
is, want voor dit droog is, stinkt het hele auto-interieur als een vochtige
kelder.
 
Cabriolet
Altijd met een gesloten dak weg zetten. De plooien die in geopende
toestand ontstaan, laten zich na een stallingsperiode niet meer glad
strijken. Ook kan er tussen de plooien vocht opgesloten zitten, waardoor
er spocht & schimmel plekken kunnen ontstaan. Een open cabrioletkap
is ook een mooie entree voor ongedierte dat er een “nest” in kan bouwen.
Reinig het dak zoals de leverancier dat aangeeft, en dek het daarna af
met een ademende auto hoes of een groot laken, zodat stof en vuil
geen kans krijgen.
 
Banden.
Zorg dat de banden op spanning staan, het liefst 0.5 bar hoger dan
normaal. Als banden lang op dezelfde plek staan ontstaat er door het
grote gewicht een “platte” kant aan de band. Na enkele maanden
ontstaat er zo een on-ronde band die vervelend gaat trillen, alsof het
een onbalans is. Vooral zware voertuigen en die met motor en bak
achterin, zoals de luchtgekoelde VW’s & Porsche’s, adviseer ik een krik
onder de voorste motorsteun te zetten, die dan een deel van het wagen
gewicht op zich neemt. Een auto op bokjes is natuurlijk helemaal perfect.
Wiellagers
In aansluiting op de mogelijke platte kant aan een band vinden wiella
gers lange stilstand onder belasting ook niet prettig. De kogels drukken
op den duur door de smeerfilm heen en veroorzaken soms een putting.
Na weer in gebruik genomen te zijn, loopt zo’n lager dan op korte termijn
stuk. (Dit komt bij zware caravans ook veel voor). Om dit te voorkomen
is het gedeeltelijk wegnemen van de as-last door een krik of bokjes dus
ook aanbevolen.

Tot zo ver zullen we nog niet veel van mening verschillen…………………
maar  wees niet bang dat zal vanaf nu veranderen

Benzine.
Niet iedereen weet  dat  “om duurzaam te produceren” er in Nederland 
al een paar jaar zo’n 5% bio-ethanol in euro 95 zit. Je rijdt dus al rond in
E5 en dit percentage  wordt opgevoerd tot 10 % in 2020. Dan wordt het
de bekende E10.
Dat wij daar problemen mee hebben, interesseert de wetgever geen
zier, niemand heeft gemopperd, dus de markt accepteert het, dan zijn
er geen problemen toch?

Mijn probleem met moderne ben
zine:
bio-ethanol en benzine willen ei
genlijk niet met elkaar mengen,
totdat je er aceton e.d bij doet. Zo
wordt benzine steeds complexer
en agressiever en onstabieler.
Ethanol is agressief voor rubber &
dichtingen, maar lost samen met
de aceton ook de lijm op in goed
kope benzinefilters en lost zelfs de
coating op die ooit in tanks is aan
gebracht om deze te repareren. De
ouderen onder ons zullen beamen
dat de huidige benzine niet meer
zo lekker ruikt zoals vroeger. En de
oude techniek? Die vindt het ook
niet zo lekker, zelfs de verbran
dingswaarde is anders.  Maar ja,
wat moet je anders?

Voor korte stalling (+- 3 maanden)
adviseer ik het volgende:
Er bestaat tegenwoordig een ben
zinestabilisator als toevoeging,
speciaal voor de stalling. Zo blijft
de benzine wel langer houdbaar.
Maar het verandert de eigen
schappen van de moderne benzi
ne niet. Om condens te voorkomen
was vroeger een volle tank het
beste, maar omdat ethanol vocht
aantrekt (net als remvloeistof is
deze ook hygroscopisch)  weet ik
dat niet zeker. Dus doe een brand
stofstabilisator bij de tankinhoud
en hoop er het beste van……..
Voor langere stalling (4 maanden
tot wel 5 jaar! en museum voertui
gen zonder kat)
Tap de tank af en stook die benzine
maar lekker op in je dagelijkse
auto.
Koop een can met 5 liter 4-takt
Aspen benzine en 1 liter 2- takt
Aspen (kettingzaag benzine) en
doe dit in jouw benzine tank. Dat is
een synthetische brandstof, zeer
stabiel en zeer lang houdbaar.
Deze benzine kost tussen de €3.50
en €4.50 per liter.
Rijd nu de motor warm, neem een
paar flinke verkeersdrempels zodat
het in de tank lekker klotst en par
keer de auto in de stalling. De tank
is door de iets vettige 2- takt olie
roestvrij geconserveerd, net als de
leidingen, benzinepomp en carbu
rateur.  Bijkomend voordeel: ook
het inlaatkanaal, de verbrandings
kamer, de cilinderwanden en de
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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

kleppen zijn door de mengsmering
iets vettig geworden en nu tegen
oxidatie beschermd.
Na de stalling kun je gewoon aftan
ken met de pompbenzine en we
kunnen het seizoen weer in.
Voertuigen die slechts een paar
honderd kilometer per jaar rijden
rijden, adviseer ik gewoon op
aspen te blijven rijden.

In de volgende Ghia Varia het
vervolg van "Stalling".

Nico de Raad be
dankt.
Het doet mens goed om bij een
zo'n meelevende club te horen.
De kaarten, bloemen en persoon
lijke aandacht doen ons goed.
Hiervoor bedanken wij het bestuur,
de club en alle Karmann Ghia-
vrienden.
Het herstel vergt veel tijd maar
desondanks hopen wij dit jaar nog
deel te nemen aan een KG mee
ting.

Nico en Dineke de Raad.
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Paruzzi Classic VW Supplies
Meer dan 60.000 onderdelen voor je klassieke Volkswagen

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 !

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

Classic VVV Supplies
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Geen reproductie maar origineel 
Volkswagen welke door de dealer al 
geruime tijd niet meer leverbaar zijn. 

Sigarettenaansteker origineel VW

# 04205 # 04206

Hoofdremcilinder montageset
Bij veel wagens zitten de afstandbussen intussen vastgeroest tussen de twee 
plaatwerkdelen, op zich geen probleem zolang deze maar niet zijn doorgeroest. 
Mocht je de afstandbussen zijn kwijtgeraakt of ze zijn te zwaar verroest zal je ze 
moeten vernieuwen. In deze montageset zitten niet alleen de juiste bussen maar 
ook de bouten en veerringen voor het monteren van de hoofdremcilinder. 

# 70257

# 03469

Het is niet meer nodig om op zoek te 
gaan naar een gebruikt lager, vanaf 
heden is het weer nieuw leverbaar en 
nog steeds van het originele merk SKF. 

Stuurkolomlager 1970 en later

# 04168

Dit is een vaste beugel die in het midden 
wordt gemonteerd en is voorzien van de 
juiste vorm, waardoor er geen contact 
ontstaat tussen de bumper en de 
nummerplaat of houder. 

Nummerplaat montagebeugel

# 03470

Vanaf heden monteer je een spelingsvrij 
en geruisloos nieuw lager dat in een set 
inclusief vulbus wordt geleverd.

Stuurkolom lagerset 1967-1970

# 04673

Worden per paar geleverd waarbij 
het binnenkapje, wat origineel de 
montagebout wegwerkt, is geïntegreerd 
in de omlijsting.

Zwarte deurhendel omlijsting

www.VWebMAG.eu

De nieuwste 
editie van 
dit technisch 
magazine is 
beschikbaar.

Paruzzi Magazine nummer 09

Paruzzi.com/verzending

voorwaarden op www.Paruzzi.com/verzending

GRATIS
VERZENDING
vanaf € 50,00
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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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Neuffer 10% korting op uw aankopen

Brezan 10% korting op uw aankopen

Rogiclassics 10% korting op onderdelen

Kevermagazijn 10% korting op onderdelen en gadgets

Volksrepairs gratis APK t.w.v. € 49,-

Henny van Kranen grote beurt met APK voor €250,- (exc.remonderdelen)
en 12% korting op onderdelen

Paruzzi als nieuw lid ontvangt u eenmalig een catalogus en
een waardebon van € 5,-

Op vertoon van uw lidmaatschapspas krijgt u bij:

Uw lidmaatschapskaart geeft ook recht op korting op de toegangsprijzen van:
Aircooled Winterfest in Rosmalen  en het Internationaal Kever Weekend in Wanroij.

Voorwiellagers en Remperikelen...
Hieronder de werkzaamheden van het bovengenoemde: Remschijven eraf gehaald.  Met een drevel de
binnenschaal eruit getikt, de nieuwe schaal er weer ingetikt. Lagers vol met  wiellagervet gevuld +/- 1,5 uur
werk.
Maar toen:  De remklauwen eraf gehaald, er kwam geen remolie meer uit, alles goed schoongemaakt, de
zuigers eruit geblazen met lucht, 4 x,  dat was een halve dag werk. (Let Op !!! dat ze niet tegen je hoofd
aankomen).
 
Ze zaten muurvast, alles goed schoongemaakt met spiritus, goed ingevet met blauwe ATE remvet.
De remklauwen weer in elkaar gezet, de rubberen remleidingen en de stalen leidingen van de hoofdremcy
linder er afgehaald, schoongemaakt en doorgeblazen.
De rubberen remleidingen had ik liever vernieuwd, maar helaas niet voorradig.
De stalen leidingen van de hoofdremcylinder zijn wel vernieuwd,  alles weer in elkaar gezet.
De rempot gevuld met remolie  DOT 3 op het remoliedekseltje een ventiel gemaakt om er lucht op te kunnen
zetten en door te kunnen blazen.
Wilde het niet met het rempedaal doen, dan druk je namelijk de hoofdremcylinder stuk.
Blazen maar met 2 Bar. Op het  ontluchtingventiel  van de remklauw ook een hulpstukje gemaakt, dat weer
zuigt om alles te ontluchten.
Daar kwam de olie eruit met lucht,  even doorgegaan totdat de lucht weg was remt weer als dat je van een
karmann kan verwachten.
Misschien helpt deze uiteenzetting ook voor een andere liefhebber als je er drie dagen voor over hebt. Rustig
gewerkt en zonder stress.
Aldus Gerard en Betty
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onderhoud & tuning

webshop

onderdelen
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restauratie

trouwkevers

occasions

porsche onderhoud

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