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VOORWOORD.                                             Jan van Ruijven.                      
  
                                                    
 

De vakantie voorbij.
 
Inmiddels hebben we de grote vakantieperiode achter de rug en ik hoop dat degenen die weg zijn geweest,
hier met plezier op terug kunnen kijken. Onze eerste vakantietrip ging met de Karmann Ghia naar Schotland,
aansluitend aan de internationale meeting die door de Britse Karmann Ghia Club in Stirling werd georgani
seerd. In dit clubblad een reisverhaal van de trip naar Schotland.
 
Wijzelf hebben de reis door Schotland als zeer positief ervaren. Men zegt weleens dat de Karmann Ghia niet
zo geschikt is voor lange reizen, maar daar ben ik het dus niet helemaal mee eens. Je moet alleen geen
haast hebben. Ik vind de wegligging van onze Karmann nog steeds subliem en geniet daar met volle teugen
van. En de Schotse wegen leken wel voor de Karmann gemaakt te zijn.
Op 25 juni kwamen we om 10.00 uur met de veerboot van Newcastle – IJmuiden in Nederland terug, en
konden we gelijk door naar de start voor de volgende oldtimer rit diezelfde dag. We waren precies op tijd.
Zonder uit te pakken gingen we weer van start. Ook dat was een mooie rit door de Betuwe. Een week later,
op 2 juli, hadden we de Zomerrit van onze eigen club door het Brabantse land en een dag later hebben Loes
en ik deelgenomen aan het Concours ‘d Élégance op Paleis het Loo. Beide evenementen hebben wij als
succesvol ervaren. Chris en Yasmina Budde hadden onze Zomerrit perfect georganiseerd. De deelnemers
hebben van het mooie Brabantse landschap kunnen genieten. En over het evenement bij Paleis het Loo kom
ik verderop in dit blad terug.
 
Door de vele regen op die twee dagen, heeft onze Karmann wel een proeve van bekwaamheid moeten
afleggen in het terreinrijden. Parkeren op een zeer drassig weiland is ook niet alles. De holle delen van
bumpers en spatborden zaten helemaal vol klei. Dat werd dus een bezoekje aan de wasstraat met hoge
druk spuit (niet door de straat zelf natuurlijk!). Enfin, wie zijn Karmann gebruikt moet er wat was- en poets
beurten voor over hebben, nietwaar.
 
Tijdens onze reis door Duitsland en Oostenrijk in juli/augustus (niet met de Karmann, maar nu met een ander
voertuig met luchtgekoelde boxermotor), zijn we geen enkele Karmann tegen gekomen. Maar ongetwijfeld
zijn er wel leden met hun Karmann op vakantie geweest. Het zou mooi zijn wanneer we in het volgende
clubblad hierover een verslag kunnen lezen.
 
Ondertussen denkt ons bestuur alweer aan het programma voor volgend jaar. Voor twee van onze drie
tourritten, voorjaars-, en najaarsrit, hebben we al organisatoren kunnen vinden. Ook gaan we een meer
daagse buitenlandrit in de planning opnemen. Zodra de gegevens bekend zijn, zullen wij die bekend maken.
Graag tot ziens bij onze slotbijeenkomst op 8 oktober a.s.
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Kleine-raampjes-dag in Laren.
 
Het evenement op zondag 7 augustus werd georganiseerd door de
Luchtgekoelde Volkswagen Club Nederland. Het voorste deel van Plein
1945 was gereserveerd voor de “ brilletjes”  en “ ovaaltjes”.  Het oudste
model was afkomstig uit 1947, maar andere Kevers trokken ook de
aandacht: Zweedse Kevers, Kevers met 3 trekhaken, Kevers met  “reu
makleppen” .  Verderop stonden latere Kevers,  VW-busjes,  cabrio’s en
een enkele Kübel, maar de meeste aandacht ging toch uit naar een
12tal Karmann Ghia’s, blinkend in een waterig zomerzonnetje. De hele
dag werd vakkundig aan elkaar gepraat door Leo Eras, die een aantal
trotse eigenaren de gelegenheid bood van alles en nog wat te vertellen
over hun VW-oldtimer. Naar mate de dag vorderde werd het ook drukker
op het plein, mede omdat het koopzondag was. Wat is er mooier, dan
na het winkelen een dergelijk oldtimerevenement te bezoeken?
Het merendeel van de aanwezige Karmann-eigenaren is lid van de
KGCN. Er is door diverse leden getracht de niet-leden te enthousiasme
ren om ook lid te worden, dus wellicht levert deze Kleine-raampjes-dag
nog extra leden op voor de club.
Gedurende de dag kon er door het publiek gestemd worden op de
“ Best of show”. Voor Dick Loenen is het al geen verrassing meer, maar
ook deze keer werd zijn witte cabrio uitgeroepen als “Best of show” en
samen met zijn kleindochter mocht Dick de beker in ontvangst nemen.
De organisator van deze dag, Lex van Garderen, kon tevreden terugkij
ken op een geslaagde dag. En datzelfde gold natuurlijk ook voor leden
en niet-leden, maar bovenal Karmann Ghia-liefhebbers.
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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
Marinaweg 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
december 2016
De deadline voor kopij is:
31 oktober 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

Nieuwe verzamelmap:
Prijs € 12,50 (excl. verzendkosten)
Te bestellen bij:
redactie@karmannghiaclub.nl
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Di Passo in Passo – Dolomieten Juni 2016 – Karmann Ghia Club Italia
Een verslag van 2 weken op pad met een Karmann Ghia Cabrio se
mi-automaat uit 1971 (Deel 1)
John en Monique van Schaik-Geerts.

Via Facebook zagen wij in december 2015 bovenstaande 3-daagse
voorbij komen. Dat zou gaaf zijn; met een groep Karmannen over de
passen in de Dolomieten toeren! Informatie opgevraagd en opgegeven.
We kenden er niemand en bleken achteraf de enige Nederlanders
tussen 80 Italianen, Duitsers, Fransen, Belgen en 1 Deen te zijn. Mocht
de pret echter niet drukken. Hieronder lezen jullie ons verslag van dag
tot dag.

Zaterdag 18 juni
Vertrek vanuit ons huis in Baarle-Nassau. Om 10:00 uur waren we keurig gepakt en gezakt en werden we door
paps en mams Geerts uitgezwaaid. We hadden beloofd nog even langs de kapper van Monique te rijden;
tijdens de knipbeurt de dag ervoor zo enthousiast over onze Karmann  gesproken en gezegd dat je momen
teel beter in oldtimers dan in iets anders kunt investeren. We denken dat we er een Karmann Ghia fan bij
hebben. Met dicht kapje vertrokken vanuit Alphen (NBr) net een graadje of 18. Bewolkt, maar droog. Ver
trokken voor dag 1: 220 km. Route: Baarle-Nassau – Turnhout – Mol – Leopoldsburg – Hechtel – Maaseik –
grens Duitsland – Gangelt – Geilenkirchen – Düren met als eindstation Blankenheim! Ingecheckt in een ver
waarloosd maar schoon motor-hotel Finkenberg. Naar het dorpje gereden en met parapluutje op 6 x hele
dorp rondgelopen om een gezellig restaurantje te vinden wat géén kebab of pizza tent is! Toch maar naar
het eerste tentje gegaan waar we al koffie gedronken hadden. Heel Duitsland blijkt vol te zitten met pizza- en
kebabtenten. Jammer. Het lukte ons om een schnitzel te bestellen. Was heerlijk en werd weggespoeld met
een super Turkse rode wijn. Bij terugkomst bij het hotel, Karmann afgedekt onder een zeiltje en vroeg onder
de wol.
 

Zondag 19 juni
09:00 uur vertrokken na een goed ontbijt. Nog steeds bewolkt en natte
wegen, maar geen verse regen! Kapje nog maar dicht gelaten. Eindbe
stemming van deze zondag was Hotel Fischsucht in Würzburg (= het
begin van de Romantische Straße; een echte aanrader! Hele mooie
b-wegen route langs mooie kastelen). Onderweg zaten we bijna op de
Nürburgring! Snel nog even een rondje gedaan.

De route langs de Rijn was schitterend! Extreem hoge waterstand!
In Würzburg aangekomen reden we recht op ons hotel af. Lekker gaan
wandelen; het weer was intussen een stuk aangenamer. Aan de Mainz
een verfrissend Weißner biertje genuttigd. Toen weer terug naar het
Italiaanse restaurant wat bij ons super hotel hoorde. We werden goed
verwend door de Italiaanse gerant. Na buiten 3 tafels gehad te hebben
(iedere keer gaan verzitten om de zon te volgen op terras) heerlijk binnen
gedineerd en afgesloten met een grappa van het huis. Afrekenen was
grappig; of de wijn apart afgerekend kon worden en cash! Echt the
Italian way.......Super geslapen in het super frisse nieuwe hotel; heerlijke
bedden en super badkamer. 

Maandag 20 juni
Ontbijt genuttigd en om 09:00 werden we uitgezwaaid door enthousias
te hotelgasten. Dakkie open en op naar Gersthofen; helemaal via de
Romantische Straße. Deze route wordt in principe op z’n Duits aangege
ven middels bruine lage bordjes, maar jammer genoeg kunnen ze er in
Duitsland ook wat van als er een weg opgebroken is (lijkt België wel);
weg opgebroken, 1e bordje Umleitung volgen en dan.......mag je het
zelf uitzoeken. Is soms best een dingetje als je geen TomTom hebt! Ge
lukkig hadden we een tas met goede kaarten aan boord en een
chauffeur die een 10 voor kaartlezen had tijdens zijn marechaussee
opleiding.
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Om 17:00 uur kwamen we bij ons Hotel Toscane in Gersthofen aan. Al snel waren we het stel met de mooie
auto + mooie outfit! Lekker Aperolletje Spritz op, op het dorpsplein onder de platanen. Aansluitend een echt
Italiaans diner genuttigd onder sterrenhemel bij het restaurant van ons hotel; echt een stukje Italië in Duitsland.

Dinsdag 21 juni
Laatste traject van de Romantische Straße stond voor vandaag op het
programma: Füssen.
Eerst door de grote stad Augsburg en vervolgens langs vele kastelen
(waaronder Schloß Neuschwanstein) en een paar omleidingen, die niet
pünktlich aangegeven waren, kwamen we rond drieën in Hotel Phanta
sia aan. We zaten vlakbij het centrum en hebben ons eerst een Leder
hose en Dirndl aan laten meten! Lekker op een terrasje gelunched en
om 18:00 aangeschoven in de tent waar alle lokale mensen zich verza
melden om naar de EK voetbalwedstrijd Duitsland – Noord-Ierland te
kijken. We hoorden er helemaal bij; kregen van een gezin naast ons aan
de lange biertafel ook geel-zwart-rode schminck op onze wangen en
natuurlijk werden er de nodige biertjes en Bratwursten genuttigd! Was
super gezellig en Duitsland had gewonnen.

Woensdag 22 juni
Op naar Italië! Via Oostenrijk, dwars door Innsbruck en over de Brennerpas (wat trouwens helemaal geen
pas meer is; er is zelfs een hypermoderne outletstore op de grens!!) naar Campo di Trens. Wel opletten met
plaatsnamen in Noord-Italië (Süd Tirol); alle plaatsnamen hebben hier namelijk 2 namen, een Duitse en een
Italiaanse. Wel makkelijk hoor, want je kunt hier prima met Duits spreken uit de voeten. We hadden een super
mooie rustige route en de eerste bergen-test voor onze Karmann. Vlotjes verlopen. De Karmann mocht bij de
ingang van de keuken van ons hotel staan en hij had veel bijkijks van het personeel! Weer een super hotel
trouwens: Hotel Lener. Wij mochten in een gerenoveerde kamer slapen, wat een genot was. Heerlijk alles wit
met donkerblauwe accenten en wederom een super bed met topping. Het was bloody hot, te warm om in
de buurt te wandelen. Daarom de Karmann maar weer gepakt en naar het nabij gelegen dorpje Vipiteno
gereden. Erg mooi dorpje en gezellig centrum. Het was zelfs te warm om te winkelen. Gelukkig een echt
Italiaans barretje gevonden waar we heerlijk aan een glaasje Lugana, een lokale witte wijn, genipt hebben.
 
Donderdag 23 juni
De dag van ons echte einddoel: ons 3-daags Karmann event in Nova Ponente (I). Via de grote stad Bolzano
(Bozen op zijn Duits), waar we nog snel een show-wasbeurt gegeven hebben, zijn we echt via de passen de
Dolomieten ingegaan. Na een behoorlijke klim in combinatie met boven de 30 graden Celsius begon onze
Karmann tegen te sputteren; luchtkoeling werkte even niet, zijn we later achtergekomen. Even stilgestaan en
weer gas erop! Bovenop een berg net na een haarspeld bocht, zagen we ons hotel voor 3 dagen liggen:
Hotel Garnischerhof! Wat een mooi hotel en wat een ligging!

We bleken een heel appartement te hebben, zo groot was de kamer. Er zat dan wel geen keuken in, maar
dat was ook niet nodig. Wat zijn we daar culinair verwend! Het begon al bij het ontbijt. Slow juicers met aller
lei fruit en groente, tomaat met mozzarella en tuinkers die je zelf kon afknippen, 100 soorten broodjes, de
lekkerste kaasjes en natuurlijk super koffie!
Lekker op het terras met super uitzicht gesettled. Vanaf deze locatie konden we mooi de deelnemers zien
binnentuffen. De ene Karmann was nog mooier dan de andere (die van ons de mooiste hihi). In totaal deden
er 35 Karmannen mee (16 cabrio’s type 14, 3 type 34, 19 coupé’ s type 14). Op de kamers stond een wel
komspakket in de vorm van een bedrukte rugzak met een kunstwerk van het logo van de 3-daagse erin, 2
polo’s, buttons, stickers, schildje, routekaarten per dag en een poster. Dit beloofde veel goeds! ’s Avonds
gezellig met z’n allen buiten een aperitiefje genuttigd op het terras en vervolgens een super diner binnen in
het restaurant al waar de wijnen (Alto Adige streek is zo goed!!) rijkelijk vloeiden. Wijnen waren inclusief, maar
onze ober had, denken wij, een allergie voor lege glazen!!
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Joop was vroeger een fanatiek marathonloper en heeft onderweg  toen
zoveel mooie Volkswagens gezien dat hij het verzamelen van Volkswa
gens als zijn tweede sport ging beschouwen. Twee jaar geleden begon
het idee vorm te krijgen een TC 145 aan te schaffen. Via Rogi Classics
werd enige tijd geleden deze  TC aangeboden en Joop hapte snel toe.
Omdat dit type auto nog niet op de Nederlandse markt was verschenen,
moest Joop twee keer met zijn aanwinst naar de RDW voor de type
goedkeuring. De auto is daarna onder handen genomen bij Volksre
pairs, onder andere voor de remmen en de carburateurs. 

De auto is helemaal origineel en trots laat Joop een aantal chromen details zien, onder andere de dubbele
luchtroosters  boven de bijna delicate bumpers. Aan de achterkant zijn 4 kleine roosters zichtbaar, waarvan
één slim open geklapt kan worden om de olie te peilen en bij te vullen. De motor is zo plat verborgen dat
zowel voor als achter bagageruimte is. Bovendien is de achterbank opklapbaar zodat nog meer ruimte
ontstaat. Het interieur ziet er mooi en overzichtelijk uit.
Behalve de regen is het nauwelijks verkrijgen van onderdelen, ook niet in Brazilië, de grootste angst van Joop.
“ Alles is na te maken, maar ik zou het toch wel erg zonde vinden als ik over moet gaan tot namaak  . De TC
is origineel en dat moet zo blijven! ”
De TC 145 is een mooi buitenbeentje, met sportieve flair en zeer aansprekend.
 
Joop is inmiddels  (weer) lid geworden van de KGCN en we zullen hem zeker op meetings tegenkomen met
zijn Braziliaanse schone. “ Deze auto moet iedereen zien! “
En daar zijn we het helemaal mee eens. (G/P)
 
 

“Ja, dat is ‘m nou!” zegt Joop de Vreede enthousiast als wij aan komen lopen en zijn bijzondere Karman
n  Ghia TC 145 zien staan. “Gelukkig schijnt de zon, want  anders had ik de TC 145 niet uit de garage
gehaald!”
We rijden naar korenmolen Windlust, waar we op het terras onder het genot van een kop koffie van alles 
te weten komen over deze Braziliaanse schoonheid uit 1974.

Eind jaren 60 kreeg men bij de Sao Bernardo do Campo VW –fabriek het
idee om op Karmann Ghia-basis een sportievere 2 + 2 te bouwen. Het
ontwerpteam stond onder leiding van Giorgetto Giugiaro  en het resul
taat was een fraaie fastbackcoupé, voorzien van een derde deur, met
de toevoeging TC (Touring Coupé). De technische basis was niet meer
de standaard Kever, maar de VW 1600. De TC leende er onder meer de
65pk sterke 1584 cm3 grote (pannenkoek)boxermotor van, goed voor
140 km. De verkoop startte in 1970, maar na 6 jaar en ruim 18000 gepro
duceerde exemplaren, was het voorbij voor de TC 145. In Europa schij
nen er nog een stuk of 6 rond te rijden en sinds kort dus een uniek
exemplaar in Nederland.
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Op zaterdag 2 juli was het zover, de zomerrit!
Om 08:00 vertrokken Hugo (mijn zoon van 10) en ik richting Brabant,
eerst even langs Ernst, even alvast wat Karmann lucht opsnuiven,
beetje kletsen en toen door naar Lex Classics.
Bij Lex Classics werden we hartelijk ontvangen door de organisatoren
van de rit Chris Budde en zijn vrouw. Er was een kopje koffie met wat
lekkers, en nog veel meer lekkers in blikvorm zal ik maar zeggen.
Kijk, een Karmann is natuurlijk prachtig, maar wat er bij Lex Classics in
de showroom stond was niet te versmaden, allerlei soorten klassiekers
van verschillende herkomst en in verschillende prijsklassen. Van Porsche
tot Jaguar van Ford Mustang tot Alfa Romeo er stond werkelijk van alles,
en de een nog mooier dan de ander.
Na de koffie kregen we van Chris een heel handig clipboard dat ge
sponsord was door Herasto (site www.oldtimerverzekering.nl) ,hier zat
de routebeschrijving op en ook een aparte bijlage met allerlei leuke
suggesties voor onderweg. Nadat Chris een ieder welkom had geheten
en een kleine toelichting op de rit had gegeven was het tijd om te ver
trekken.
Hugo en ik gingen van start en na enige tijd kwamen we aan in het vestingstadje Heusden.  Ik was er nog
nooit geweest, maar wat een leuk stadje is dat! Hele oude straatjes en dito huizen. Wij vielen met onze neus
in de boter want er was een Brocante markt, en aangezien ik graag antiek en brocante markten bezoek (en
Hugo op zijn vader lijkt) zal je begrijpen dat deze dan ook zeker bezocht moest worden.

Nadat we uitgebreid over de markt hadden geslenterd werd het tijd om de Karmann weer eens op te zoeken,
er waren nog wel meer bezienswaardigheden in Heusden maar de brocantemarkt had al aardig wat tijd in
beslag genomen. Nu is Heusden niet echt heel groot, maar ik kreeg het toch voor elkaar om op het verkeer
de grachtje naar de Karmann te zoeken. Na een grachtje verder te zijn gelopen stond daar natuurlijk de
zwarte elegante dame keurig op ons te wachten. Nog even genieten van het rijden door de oude straatjes
op de kinderkopjes en dan Heusden uit.
Weer op weg reden we heerlijk over de landweggetjes, de Karmann snorde tevreden ondanks dat het weer
wat wisselvallig was die dag. Op een gegeven moment begon het nogal heftig te regenen, nu heeft een
Karmann maar kleine ruitenwissertjes, maar als die ruitenwissertjes -hoe klein ook- het laten afweten dan is
dat toch knap lastig.
Hugo vroeg: “ Pap, waarom zet je de ruitenwissers niet aan? Ehh.. omdat ze het niet doen kerel..”
“ Dat is nou de charme van een klassieker”  zei ik tegen Hugo terwijl ik via het zijraam met een doek enigszins
de ruitenwisser probeerde na te bootsen.
 
Inmiddels was het weer wat opgeknapt en waren wij inmiddels bij de Loonse en Drunense duinen aangeko
men, een erg leuk stukje om doorheen te rijden, weer eens andere duinen dan de duinen aan zee. Onze
maagjes begonnen inmiddels te knorren en we besloten om de lunch te nuttigen bij cafe“De rustende jager”,
een leuk café in een mooi riet gedekt pand. Hier kwamen we nog een aantal Karmanners tegen wat natuur
lijk altijd gezellig is. Na de kroketjes op brood en een lekker bakkie, werd het tijd voor het vervolg van de rit
dus liepen we naar buiten. Buiten aangekomen stond er een kraampje met overheerlijke kersen, en volgens
de man die ze verkocht was het super kwaliteit.  De man had gelijk..
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NAJAARSBIJEENKOMST  SCHRIJF JE NU !!!!!!!!!!
Voor deze Najaarsbijeenkomst zijn we welkom bij onze adverteerder Paruzzi. Dit bedrijf specialiseert zich in
Classic VW supplies. Een mooie gelegenheid voor een nadere kennismaking. Paruzzi sponsort deze middag
en zal voor ons na de lezing een rondleiding door het bedrijf geven.

Adres: Kreeft 16,  4401 NZ Yerseke
 
LEZING: Hoe overleeft mijn Karmann Ghia de winter(stalling)?

INSCHRIJVEN PROGRAMMA

* via de website 13.30 - 13.45 uur: ontvangst met koffie/thee
* telefonisch 06-15075728 13.45 - 15.15 uur: lezing Hans Kloos
* kosten: geen  
  15.15 uur:
  bijpraten met een drankje en hapje,
  aangeboden door PARUZZI. Daarna rondleiding
  door het bedrijf.
  16.30 uur: einde bijeenkomst.

Inmiddels weer op weg wilden we eigenlijk wel naar het looierij museum, niet dat Hugo wist wat er nou gedaan
wordt in zo’n leerlooierij, maar na wat vragen van zijn kant, en antwoorden van mijn kant wilden we wel even
gaan kijken. Wat we alleen niet in de gaten hadden was dat het inmiddels al behoorlijk laat was, en aange
zien de rondleiding meer dan een uur zou duren besloten we om de looierij toch maar een andere keer te
bezoeken. Goede reden om nog eens terug te komen in dit mooie Brabantse land. Inmiddels op weg naar
het eindpunt hebben we ook nog even “De heilige driehoek” gereden dit is een gebiedje waar drie abdijen
dicht bij elkaar staan, nu ondergebracht in een stichting.We hebben ons ritje op het gemak uitgereden, en
kwamen rond vijf uur aan bij “De Seterse hoeve” het verzamelpunt en restaurant waar we gingen eten.
Hier deed Chris zijn slotwoord en werd hartelijk bedankt voor de leuke rit. We hebben na het diner nog even
wat nagepraat, en nog wat Karmann’s bewonderd (altijd leuk er is er niet een hetzelfde). Nu werd het toch
echt tijd om  weer huiswaarts te keren en terug te kijken op een heerlijke ontspannen rit door het mooie Brabant!
Tot ziens op een volgend evenement!
Met hartelijke groet,
Arnoud Mestrum.
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Belofte maakt schuld. In de vorige editie heb ik toegezegd een reisver
slag te maken van de trip naar Schotland. Iedere buitenlandreis ben ik
erbij, ik geniet van de autootjes en het samenzijn met de clubleden. Ben
ik er niet bij, dan is er iets serieus aan de hand. 

Voor de meeting met de Britse club, zijn Louise en ik eerder afgereisd
naar Schotland. Het mysterieuze land waar we beiden van droomden,
maar nog nooit geweest waren. Ik ben regelmatig in Engeland, ja zelfs
in Newcastle, om met een vriendenclub naar een voetbalwedstrijd te
gaan. Dit was een uitgelezen kans. Vantevoren had ik onze reis geboekt
naar Schotland. Op 13 juni was het eindelijk zover. Die dag vertrokken
wij met de Karmann Ghia richting IJmuiden om daar met de veerboot
naar Newcastle te varen. Onze reis begint op het moment als wij de
voordeur achter ons sluiten. We zijn met een prachtige route binnendoor
op ons gemak naar IJmuiden gereden. Eenmaal daar aangekomen
begon het inschepen. Toen het seintje kwam om het schip in te rijden,
kreeg ik toch wel een beetje de zenuwen. Tjonge, wat een immens schip
is het. Ik moest een flinke helling oprijden en daar stonden we. De Kar
mann Ghia op de helling die later opgetrokken werd. Best een beetje
chaotisch, maar wel heel leuk. Snel gingen we naar de hut en maakten
ons gereed voor het diner. Dat diner kregen we in het a-la-carte restau
rant. Dat was werkelijk boven verwachting. Het is meer dan een veerboot
, het is eigenlijk een cruiseschip. Die avond vielen we voldaan in onze
hut in slaap.
De volgende ochtend werden we door de omroepinstallatie met een zoetgevoicde stem wakker gemaakt
die ons inspireerde een ontbijt te nuttigen. Na een verkwikkende douche hebben we genoten van een licht
ontbijt. Door de raampjes zagen wij dat we de pieren van North Shields (het havengebied van Newcastle)
binnen voeren. Het weer was prima. We werden opgeroepen naar het autodek te gaan. We waren snel van
boord en na de check door de diverse controles van douane en ander Britse veiligheidsagenten, reden we
richting Schotland. Met de cabriokap open reden we eerst door het industriegebied van Newcastle naar het
noorden. Louise had een mooie route uitgestippeld. Na het industriegebied werd het werkelijk prachtig. Het
weer werkte ook goed mee. Na circa 80 km in Engeland gereden te hebben, kwamen we bij de Schotse
grens. Daar werden we opgeluisterd door een doedelzakspeler. Wat een geweldige ambiance is dat. We
hadden nog wat kilometers voor de boeg, want ik had onze eerste hotelovernachting (ook via de veerboot
maatschappij) gereserveerd in Kenmoore midden in de Highlands. Na een lekkere bak koffie en een scone
zijn we verder gereden. De route was mooi, het weer was wisselend. Ter hoogte van Edinburg hadden we
ronduit slecht weer, regen en mist. We reden over de brug naar het noorden, maar hebben werkelijk geen
klap gezien van die historische stad. Later knapte het weer op en kon de kap weer open. We kwamen in de
Highlands en konden onze ogen niet geloven. Wat een schoonheid en wat een rust. Dit oversteeg onze
verwachtingen. “Dat we hier rond mogen rijden”, zei ik regelmatig tegen Louise. Het leek wel of we in een
schilderij beland waren. Tegen de avond kwamen we aan in ons hotel. Prachtig gelegen aan een Loch in
een pittoresk dorpje. We hadden een uitstekende hotelkamer en dito diner. Na het diner hebben we nog
een afzakkertje genomen in the pub.

De volgende ochtend hebben we nog even rondge
lopen in het dorpje en genoten van de mooie omge
ving. De vraag was, welke richting gaan we? Verder
naar het noorden was geen goed idee. Daar was het
vooral regenachtig. We zijn daarom verder naar het
westen gereden, richting het eiland Mull. De weers
voorspellingen waren daar zeer gunstig. Via mooie
binnenwegen kwamen uiteindelijk uit vlak voor de
veerboot naar Mull in het plaatsje Oban. Daar had
den we een prima motel waar de Karmann Ghia pal
voor het openslaande raam geparkeerd stond.  Ons
diner kregen we geserveerd in een restaurant dat
uitkeek over de baai en jachthaven. Het personeel
was vriendelijk en vroeg telkens “Are you guys ok?”
Supergrappig. 
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De volgende ochtend gingen we richting de ferry naar Mull. Het aantal
eilanden in het Britse koninkrijk is enorm. Mull is het op 1 na grootste eiland
van de Binnen-Hebriden. Na ingescheept te hebben, duurde het onge
veer 1 uur varen naar Mull. Eenmaal daar aangekomen was het nog
schilderachtiger dan wat we al gezien hadden. We reden naar de an
dere kant van het eiland in westelijke richting tot we niet verder konden.
In stralend weer reden we over het eiland. De wolken en blauwe lucht
wisselden elkaar snel af. Het was een adembenemend schouwspel van
lucht, wolken en de blauwe Lochs. En dan zaten we weer in een land
schap van prachtige steile groene heuvels en imponerende valleien.
Wat een schitterend decor. De weg die we volgden is een zogenaamde
single track road. Dus bij iedere tegenligger even aan de kant. Die te
genliggers liepen ook op vier poten, want schapen lopen daar gewoon
over de weg. En daar moet je geduld voor hebben, maar ja het is va
kantie. Over een stukje van ca 55 kilometer doe je dan wel even. Uiter
aard moesten we regelmatig stoppen voor een foto of zomaar van de
omgeving genieten. Op een bepaald moment zagen we een drietal
Britten langs de weg staan met verrekijkers. Louise wilde even de auto
uit om foto’s te maken van het Loch waar we langs reden. Ik ging naar
die mensen toe en vroeg nieuwsgierig waar zij naar keken. “Er zit daar
een jonge zeeotter”. Ik pakte mijn verrekijkertje en zag inderdaad iets
dat globaal op een dier leek. Ik werd van harte uitgenodigd om even
door hun verrekijker te kijken. Nou dat was geweldig. Je kon letterlijk de
snorharen van die otter zien. Mooie ervaring en een leuk gesprek met
deze mensen.

Het werd al laat en we moesten iets hebben voor de nacht. We kwamen in een klein plaatsje aan dat ligt in
de kom van een baai met een geweldig uitzicht. In dat plaatsje is het hotel Argyll Arms. Daar had men ge
lukkig nog 1 hotelkamer vrij. Die avond genoten wij wederom van een heerlijk diner. De volgende ochtend
zijn we bijtijds richting het eilandje Iona gereden. Dat eilandje ligt ten westen van het eiland Mull en kan alleen
met een voetveer bereikt worden. Met stralend weer hebben we dat eiland bezocht. Het eiland heeft werke
lijk iets spiritueels en mysterieus. Op het eiland is in het jaar 565 een klooster gesticht. Het eilandje kent een
rijke geschiedenis en werd een heilige plaats van verschillende koningen van Schotland.  In de 13e eeuw is
het een Benedictijner klooster geworden. Onze tijd was te kort om alles goed te kunnen bekijken. We moesten
immers weer op tijd terug met het voetveer. Na een werkelijk geweldige route heeft onze Karmann Ghia ons,
door tussenkomst van de nodige veerboten, weer in Oban gebracht. De weersomstandigheden waren zo
mooi, dat wij op de kade, bij  één van de vele visrestaurantjes, overheerlijke mosselen hebben genuttigd.
Het was werkelijk een mediterrane beleving in  de Schotse Hooglanden. Het klokje van gehoorzaamheid tikte
door. We moesten aansluiten bij het evenement in Stirling. We hadden de route dus op Stirling gezet. We
hebben gereden in wisselend weer. Heerlijk Schots met prachtige wolkenluchten met kappie open en kappie
dicht om vervolgens weer kappie open te doen. In de vorige editie van de Ghia Varia heb ik verslag gedaan
van het evenement met onze Britse vrienden

Schotland was voor ons een geweldige ervaring. We hebben nog veel
te weinig gezien. We willen daarom zeker nog een keer terug. We zijn
echte geluksvogels dat we dit hebben kunnen doen. Aan het eind van
het evenement in New Lanark zei een voorbijgangster tegen Louise die
in de Karmann Ghia zat: “Lucky you”. Inderdaad: “ Lucky us.” 
Hans de Vries.
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Vrijdagavond 22 juli vertrokken we met de Karmann om ‘s nachts door te rijden naar Zuid-Duitsland naar
Volkertshausen, hier was een luchtgekoeld Volkswagen treffen. Daar in de ochtend al dat moois bewonderd
en de diverse kraampjes bezocht.
In de middag naar het hotel in de buurt van de Bodensee om toch maar even wat rust te nemen.
De volgende dag doorgereden om via Zwitserland naar de eindbestemming Italië te gaan.
Na ruim 20 jaar door de Gotharttunnel te hebben gereden, nu een keer de pass genomen. Dit is een mooie
klim, wat goed te doen is met de Karmann. Na een aantal uren kwam het Lago Maggiore in het zicht,  toen
via de kronkelige weg langs het meer naar de camping gereden. Hier stond de caravan al op ons te
wachten.  Vervolgens de poten uitgedraaid en de voortent met luifel  opgebouwd en de vakantie kon be
ginnen. Het is altijd weer een soort van thuiskomen,  de zon, het meer de bergen en de sfeer.
Een oud klasgenoot Karin woont in Italië, in de buurt van Varese, samen met haar man Davide en zoon
Manuel.  Als we in Italië zijn , gaan we meestal bij elkaar op visite. Zo ook deze keer, nadat zij bij ons waren
geweest,  gingen wij naar hen om een hapje te eten. Net voordat we daar aankwamen besloot het zijraam
dat hij niet meer dicht wou. Na het eten in de motregen snel het deurpaneel losgemaakt om te zien wat het
was. Er bleek een schroef van de geleider losgetrild te zijn, deze snel vastgezet in verband met het steeds
slechter wordende weer, hierna ging het raam weer normaal dicht. Maar goed ook, want het weer werd heel
snel slechter, veel regen, onweer,  lichte hagel en zelfs stroomuitval. Toen alles weer rustig was toch maar
eens terug naar de camping. Alleen bleken er op de diverse wegen zoveel takken en zelfs bomen te liggen
dat alles geblokkeerd was, en we nog uren moesten wachten voordat de weg weer vrij was. Toen Karin maar
een berichtje gestuurd van de situatie. Zij nodigde ons vervolgens uit om daar te blijven slapen. Terug dan
maar, soms half door de berm, slalommend  langs grote takken.
De volgende ochtend terug naar de camping  gereden waar het alleen maar hard had geregend en niet
gewaaid.  De verdere vakantie om de dag mooie tochten gemaakt met de Karmann met hele mooie uitzich
ten en kleine dorpjes. Wat is er beter dan met de kap los een paar dorpjes verderop een ijsje te gaan halen?

 

De terugweg zijn we via de Simplonpas 2000 meter hoog gegaan en via
Kandersteg met de autotrein om in een kwartier tijd door een berg te
gaan. Daarna via Bern weer de snelweg opgezocht en door naar Ne
derland.  De Karmann heeft het weer perfect gedaan, op de zijruit na. 
Het is wel leuk om te zien dat mensen langslopen, naar de Karmann
kijken, dan naar de trekhaak , dan naar de caravan en dan weer naar
de Karmann. Diverse vroegen dan ook: “ Trekt die auto die caravan?”  
Dat hebben we diverse keren moeten uitleggen. Verder krijg je hele leuke
reacties omdat je met zo'n oude auto naar Italië rijdt. 
Zolang dat jordy nog achterin past zullen we genieten van onze vakan
ties in Noord Italië met de Karmann Ghia.
 
Ronald en Mary van Engelenburg

 

Vakantie in Italië.
Wij, Mary, Ronald en onze zoon Jordy zijn deze vakantie weer naar noord
Italië gegaan met de Karmann.
Dit doen we al ruim 20 jaar, eerst met een tent, later met de Eriba Puck
van 1960. Sinds 2003 met de vouwwagen in verband met meer ruimte.
 Dit keer een keer anders als anders. Afgelopen winter hebben we een
caravan gekocht en deze in de meivakantie naar Italië gebracht. Paar
dagen vakantie gevierd en toen de caravan naar de stalling gebracht.
Hier blijft de caravan het hele jaar zodat we de keuze hebben of we met
de dagelijkse auto of met de Karmann gaan.
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Wie ben ik?
Hoi, wij zijn een stel uit Oudendijk (NH)  en hebben 1
dochter Larissa die, toen ze nog kleiner was, regelma
tig mee ging. Sandy werkt in Volendam in de garna
len en Hellen werkt in de zorg.
 
Welk type en uit welk jaar?
De auto is een coupe14 uit 1968, regatta blue
 
Waarom een Karmann Ghia?
Na het besluit om voor een oldtimer te gaan, is er
maar 1 type/merk waar onze blik steeds naar getrok
ken werd.  En dan word het je nog niet makkelijk
gemaakt als je ,je er in gaat verdiepen. Want elk jaar
heeft een andere kleur, andere bumpers, lampjes,
stoelen enz. enz… Ons oog viel op een Amerikaanse
bumper en kleine lampjes.
 
Sinds wanneer in bezit?
Sinds 2004.
 
Is er veel aan veranderd?
Toen de auto uit California kwam, was het bekende
euvel , uitgedroogd…. We hebben alle rubbers ver
vangen, dashboard vervangen , voorstoelen op
nieuw bekleed en een enkel nieuw glaasje voor de
lampjes.
 
Wie doet het onderhoud?
Onze vertrouwde garage van Straalen in de Goorn,
Deze garage krijgt elk jaar in de maanden december
en januari onze auto op visite en kijkt hem dan hele
maal na en verzorgt hem zodat hij weer een nieuw
seizoen de weg op kan.
 
Hoeveel km per jaar rijd je?
Onze kilometers zijn miles en dan zijn het er ongeveer
1000 miles (x1,6= km)
 
 
 

 
 
Mag er wel eens iemand anders in je Karmann
rijden?
Zelfs Hellen heeft er in al die jaren pas 1x in gereden
…dus …..
 
Wat is de mooiste rit tot nu toe?
Wij vonden onze eerste rit  met de club en dat was de
Kastelenrit, vertrekpunt de Witte Bergen hotel Hilver
sum erg mooi . maar ook Assen van Gerard en Petra
Dolfing en de laatste rit van Chris in Oosterhout staan
hoog op ons lijstje
 
Wat is het beste muzieknummer om in een Karmann
te beluisteren?
Elk nummer wat boven het motorgeluid komt is wel
kom.
 
Is het “ een poor man’s Porsche” ?
Nee zeker niet . Gezien de prijzen van de laatste tijd
moet je toch gespaard hebben wil je zo’n mooie auto
in bezit willen hebben. Voor de jonge beginner is dan
de keuze niet makkelijk en gaan dan over op een
Kever.  Maar bovenal is de Karmann een gevoel en
beleving die niet is uit te leggen, maar alleen te
voelen is. Dus is de poor man’s Porsche titel zelfs een
(kleine)belediging
 
Nog een leuke anekdote?
Een leuke zin die een ziek kindje maakte tijdens een
van de Ziezezo ritten, was tijdens een goede regenbui
die we onderweg hadden.
“ Meneer, er loopt allemaal water over uw dashboard,
hoort dat??”
“ Ja, ja jongen dat hoort zo….”
 
 
 
 
 
 

De Karmann van ..............Sandy en Hellen Jager
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Concours ‘d Élégance op Paleis het Loo                                             
Jan van Ruijven.
Op 2 en 3 juli stond het vermaarde Concours ‘d Élégance op Paleis Het
Loo weer voor de deur, reden genoeg om daar eens een kijkje te gaan
nemen. Tijdens het exclusieve klassiekerevenement staat het 12e inter
nationale Concours centraal, en die heeft vanzelfsprekend een promi
nente plaats bij het paleis. Het gaat hier om top juweeltjes van auto’s
uit de rijke historie, grotendeels van voor de Tweede Wereldoorlog. Maar
er is veel meer: er is ook een nationaal concours, een clubpresentatie
en niet te vergeten de klassiekerparking, die een attractie op zich vormt.
En daarnaast presenteren tientallen bedrijven hun waar aan de con
cours bezoekers. Niet alleen stands met auto-gerelateerde zaken, maar
ook shops met luxeartikelen, zoals mode, sieraden, antiek en kunst. Plus
er zijn gezellige terrasjes, en een muziekbandje in de stijl van de 20-er/
50-er jaren. Maar het is vooral de geweldige sfeer waar het om draait.
Hierbij een kleine foto-impressie.
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Uw lidmaatschapskaart geeft ook recht op korting op de toegangsprijzen van:
Aircooled Winterfest in Rosmalen  en het Internationaal Kever Weekend in Wanroij.

Op vertoon van uw lidmaatschapspas krijgt u bij:

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,-

Te lang???                 Column Gerard Dolfing.

Nederland is heeft de langste bevolking van de we
reld.  Onderzoek heeft uitgewezen dan wij een land
van reuzen zijn. De Nederlandse man was begin 19de
eeuw gemiddeld 1,67 meter lang. Halverwege die
eeuw trad er ten gevolge van hongersnoden, epide
mieën en armoede een dip in. De gemiddelde li
chaamslengte daalde naar 1,64, alleen de Fransen
waren kleiner, maar daarna zetten de mannen een
ongelooflijke groeispurt in. De afgelopen 150 jaar zijn
we gemiddeld bijna 20 centimeter langer geworden.
Wij Nederlanders zijn nu het grootste volk ter wereld.
Vrouwen zijn gemiddeld 1,71 meter groot, mannen
1,84 meter. En inwoners van Noord-Nederland zijn nog
een tikkeltje langer. Groningers zelfs gemiddeld 1,5
centimeter langer dan inwoners van Zuid-Holland.

Volgens mijn paspoort ben ik 2,02m en ben ik daar
mee gemiddeld nog weer langer dan de gemiddelde
Nederlander. Misschien ben ik wel weer wat gekrom
pen, want mijn lengte is vastgesteld tijdens mijn
tweede dienstkeuring, ruim 27 jaar geleden. Door mijn
lengte heb ik destijds niet de dienstplicht hoeven te
vervullen. Immers bij een lengte van boven de 2,00
meter werd je automatisch afgekeurd voor actieve
dienstplicht. 
 
Te lang zijn heeft z'n voordelen, basketballen is niet al
te moeilijk, bij een concert kan ik altijd alles prima zien
en ik kan in de winkel makkelijk overal bij. Te lang zijn
heeft echter ook zijn nadelen. Kleding is al snel te kort
of te klein, je stoot vrij vaak je hoofd, in de trein en/of
vliegtuig zitten is een drama, marktkramen zijn bijna
altijd te laag, op vakantie in een Zuid Europees land,
ben je opeens de toeristische attractie zelf en bedden
zijn altijd te kort, vooral in hotels.
 

Ook het rijden in een Karmann Ghia is met een
lengte van 2.02 meter altijd wel een uitdaging. Eigen
lijk is een Karmann Ghia te klein voor mijn lengte, maar
door het ontbreken van een middenconsole zoals in
een moderne auto, past het nog net.  Lange afstan
den rijden is niet altijd comfortabel. Op een gegeven
moment voel ik mij toch altijd wel te erg opgevouwen.
 Het sleutelen aan de Karmann Ghia met mijn lengte
is niet altijd even makkelijk. Afgelopen week heb ik
nog in de Type 34 een olietemperatuur -en oliedruk
meter gemonteerd. Montagewerk onder het dash
board is dan een goede test om te kijken of ik nog
een beetje lenig ben (not), met als gevolg een te erge
spierpijn de day after. Maar ja, je moet iets over
hebben voor je hobby.
 
Oh ja, in de supermarkt wordt vaak "misbruik ge
maakt" van mijn lengte, "meneer, kunt u even dat
voor mij pakken, ik kan niet zo goed bij het te hoge
schap" Natuurlijk help ik altijd mijn te kleine mede
mens. Laatst werd deze vraag ook weer aan mij ge
steld. Een oudere dame met een rollater vroeg
vriendelijk of ik iets voor haar wilde pakken. Ik sprong
in de houding (ondanks dat ik niet in dienst ben ge
weest), klaar om iets van het te hoge schap te pakken.
Maar nee... de dame wees naar het aller laagste
schap. Die daar, hoor ik haar nog zeggen, ik kan niet
zo goed meer bukken. Nog bijkomend van verbazing,
heb ik lachend het artikel voor haar gepakt. 
 
Bestaat er dan zoiets als te lang? In mijn ogen niet,
want overal waar een "te" voor staat is niet altijd per
definitie even goed of slecht.  Alleen bij tevreden is
naar mijn mening iedereen happy! 
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NU DE STALLING IN.
Er zit nu verse motorolie in, dus inwendige oxidatie door de aanwezigheid van brandstof, vocht & zuur in de
olie is uitgesloten. De brandstof is aangepakt (stabilisator of aspen), dus kan de auto de stalling in.
Rijd dan de motor goed warm, (dat betekent een rit van minimaal 5 kilometer!), zet de motor dan stil op de
stallingplek. Als de motor tot handwarm is afgekoeld, plak dan met Ducktape de uitlaateinden en de
luchtfilterinlaten of de carburateurinlaat zelf, luchtdicht af.  Nu kunnen de muizen niet zo makkelijk een nest
bouwen in het luchtfilter, maar belangrijker……………….., 

STALLING (deel 2)    Henk Hendriks

stilstaand staat er altijd een inlaat
of uitlaatklep open. Bij in ieder
geval 1 cilinder staan er zelfs 2x
kleppen iets open. Het kan dus iets
ventileren door die cilinder heen.
Als de lucht in de opslagruimte iets
vochtig is (vooral bij niet verwarm
de ruimtes) komt er dus ook voch
tige lucht de cilinder in en kan
vocht daaruit condenseren tegen
de koude onderdelen. (Zo worden
zware stalen onderdelen onder
een afdak ineens helemaal voch
tig omdat dit dan kouder is dan de
vochtige buitenlucht op dat mo
ment).

De echte horror voor een motor is als deze af en toe, en dan voor slechts enkele minuten, gestart wordt. Tijdens
het verbranden van brandstof, ontstaat er veel waterdamp (op een koude dag, tijdens de opwarming van
een motor is dit ook goed als wittedamp en lekkende druppels uit de uitlaat te zien). Dit zure vocht conden
seert ook tegen koude onderdelen zoals een cilinderwand. Zetten we de motor nu stil, staat er gewoon wat
“zuur” water in de cilinder. Dat dit roest op cilinderwand en zuigerveren veroorzaakt mag duidelijk zijn. (Later
is dit goed te herkennen aan de donkere vlekken op de cilinderwand).
Eenmaal op bedrijfstemperatuur wordt vocht verhit tot gas en is dan niet meer zichtbaar. Maar bij een koude
motor blijft dit vocht als druppels achter. Je vindt het zelfs terug aan de andere zijde van de zuiger, in het
carter. Daar zie je slutge ontstaan, door de olie Ingekapseld vocht. Als je de motor een tijd laat staan, zakt
het water naar het diepste punt. Draai je de olieplug open dan komt er eerst water uit !!.
Daarom dus dat dichttapen van in - & uitlaat.
Start/ draai de motor nu niet eerder dan in het nieuwe seizoen, als er ook weer mee gereden gaat worden.

Om uitwendige oxidatie te voorkomen kun je de motor uitwendig inspuiten met WD-40. Dit verdampt bijna
volledig en laat een zeer dun laagje bescherming achter. 

TIP
Bij getunede motoren, voorzien van zwaardere klepveren, adviseer ik de tuimelaars te demonteren. Zo wordt
voorkomen dat een aantal klepveren, maanden lang, maximaal ingedrukt hoeven te staan. (Zodat je later
bij een veerdrukcontrole, je niet hoeft af te vragen, waarom er onderling zo snel drukverschillen in de klep
veren zijn ontstaan ?).
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Polyester hoes (donkler blauw) is niet ademend en eenmaal nat, blijft de auto zeerlang nat en vochtig.
Ideaal voor kortstondig beschermd buiten staan en om daarna zonder hoes weer snel te drogen Deze
hoezen zijn makkelijk te wassen en daarom veel als stofbescherming in onze werkplaats gebruikt over “droge”
auto’s heen.
 
Dit is een ademende,  water afstotende hoes. Lekker zacht aan de binnenzijde en een vochtige auto zal
hieronder toch snel opdrogen. Deze hoezen zijn niet bedoeld om volledig aan de elementen blootgesteld te
worden. Een afdak of carport is ideaal.
Als dat niet kan zou ik er een klein bouwzeil  boven spannen om zo de meeste regen en sneeuw te keren.

DE STALLING ZELF
Realiseer je dat een niet verwarmde ruime vaak de zelfde luchtvochtigheid bezit als buiten en dat dit door
gaans veel te vochtig is. Een ideale luchtvochtigheid is 40 tot 50%. Waarden boven de 65% zijn slecht en
bevorderen roest & oxidatie en mogelijk schimmels.
Voor ruimten tot 100 m2 zijn zeer betaalbare (240Volt) luchtontvochtigers te koop. Google dit maar eens.
Een goede luchtontvochtiger met een waterafvoer capaciteit van  10 tot 20L water per dag is al ruim onder
de € 200,- te koop. Deze werken automatisch, dus schakelen op pauze als de gewenste waarde is bereikt.
Als er weinig ventilatie is (en dat is met een ontvochtiger nu dan ook niet meer nodig!) en de ruimte  “eenmaal
droog” is,  heeft de ontvochtiger ook niet veel meer te doen dan bijhouden en dat kost niet veel energie.
Belangrijk is nu wel dat alle naden en kieren naar buiten dicht zijn, zodat tocht wordt voorkomen. De stallings
ruimte verwarmen is dan ook niet meer nodig. Bij vorst werken de goedkopere ontvochtigers niet meer, maar
als de lucht droog was voor de vorstperiode, zal die tijdens de vorst periode zeker niet toenemen. Denk bij
vorst dan wel aan antivries voor het gestalde voertuig.
Ik hoop dat met dit artikel wat mensen het denken heb gezet, mogelijk leer ik daar ook weer wat van,
Stal ze, Henk Hendriks
 

ACCU ER UIT
Nu de auto in de stalling staat, verwijderen we de accu en zetten deze thuis aan een druppellader. Die accu
eruit is om het brandrisico te verkleinen.  Soms ontstaat er door zakkende loodoxidedeeltjes of een krom
getrokken plaat (die de andere plaat nu kan raken)  een inwendige sluiting. Nu gaat de lader maximaal
laden omdat de sluiting stoom verbruikt. Dit kan resulteren in een accu die uiteindelijk zo heet wordt dat je
hem niet meer vast kunt pakken. De accu kookt dan totaal droog. Dat explosieve (knal) gas is echt niet goed
voor jouw auto, maar brand is dat helemaal  niet. Daarom die accu er uit ! Ook brand door een kortsluiting
in de elektrische installatie is zonder accu uitgesloten en diefstal is nu ook lastiger.
OVER DE ACCU.
Een accu gaat het langste mee als deze continu in werking is. Stilstand onderbreekt dat proces en maakt
een accu lui. Omdat een accu door lekstroom en chemische prosessen zichzelf altijd iets ontlaadt, is onder
houd dus een must. Schaf daarvoor een elektronische druppellader aan, deze houdt de accu niet alleen fit,
maar zorgt ook voor een altijd startklare accu. Een dergelijke moderne lader mag continu aangesloten
blijven, dus vraagt verder geen aandacht meer. Dek de accupolen zuurstofvrij af met vaseline of wat WD-40
om zo oxidatie tegen te gaan. Zet een opgeslagen accu in een lekbakje op een plaats waar je ook regel
matig komt, zodat er een zekere mate van controle is (reuk (rotte eieren) en temperatuur.)
Let op: Als een accu een week of langer helemaal leeg gestaan heeft is deze eigenlijk al onherstelbaar be
schadigd. In een deel van het oppervlakte van de loodplaten (lees capaciteit) is het chemische proces
gestopt. Een elektronische lader kan een deel soms weer opgang krijgen, maar een groot deel is toch
“hersendood”. De accucapaciteit zal daardoor enorm afnemen. Een tester zal hier ook uitwijzen dat de accu
dan ver onder de maat presteert.

Je kunt nu ook andere dingen met je accu doen.
Wat te denken van zadelverwarming.........??????
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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 !
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# 04971

De oliedrukplunjer die op spanning 
wordt gehouden met een veer zit 
verscholen achter een vrij grote 
sluitschroef in de onderzijde van 
het carter. Deze 
sluitschroeven 
zijn origineel 
Volkswagen.

Oliedrukplunjersluitschroef

# 04175

Dit is het geleidepro� el dat dient 
om het rubber in te schuiven dat de 
ruimte tussen de motorbeplating en de 
carrosserie afsluit.

Motorruimte afsluitrubber pro� el
Dit is de buitenste afstandsring (voor 
het lager) niet te verwarren met de 
dunnere binnenste ring (achter het 
lager) en alleen geschikt voor wagens 
met pendelassen. 

Pendelas achteraslager afstandsring

# 09321

ClassicVW TECH volume 7
In volume 7 wordt de maatvoering 
besproken van onderdelen bij 
wederopbouw, dit boek helpt je bij de 
keuze van de motoronderdelen van het 

# 04458 # 04426

Per zijde moeten er altijd twee ringen
aanwezig zijn waarbij de spoorbreedte 
kan worden afgesteld door twee ringen 
aan de buitenzijde, twee ringen aan de 
binnenzijde of door zowel binnen als 
buiten één ring te plaatsen.

IRS draagarm afstandsring

# 01498

We hebben een voorraad aan 
versnellingsbakken klaar voor montage 
voor alle types Karmann Ghia.

Gereviseerde versnellingsbak

# 03472

Deze veer kom je tegen bij het 
verwijderen van het stuur.  Geen 
reproductie maar origineel Volkswagen 
ofwel de hoogst mogelijke kwaliteit.

Stuurkolom veer

draaiend gedeelte. Volume 6 en 7 zullen 
je helpen bij het reviseren van je motor, 
of je het zelf doet of laat doen.
Meer informatie op www.ClassicVW.eu.

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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