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INHOUDSOPGAVE.

VOORWOORD.                                                            
Wie wil ons ondersteunen?                             Jan van Ruijven.

We kunnen met z’n allen tevreden terug kijken op het afgelopen jaar. Veel leden en partners hebben ervoor
gezorgd dat het clubjaar 2016 een succes is geworden. We hadden zelfs 2 evenementen over de landsgren
zen heen, te weten in Schotland en in Vlaanderen. Ook is er voor de club promotie gemaakt op twee beurzen,
te weten het Aircooled Winterfest (AWF) in Rosmalen en het Internationaal Kever Weekend (IKW) in Wanroij.
Onze stands hadden veel bekijks, de stand bemanning had een leuk weekend, deze promoties leverden 8
nieuwe leden op. Een mooi aantal, maar het kan altijd beter. Ondanks de economische opleving, valt het
niet mee om ons ledental van 350 op peil te houden. Ook andere oldtimerclubs kampen met hetzelfde
probleem.
 
Omdat de communicatie via internet steeds belangrijker wordt, heeft het bestuur besloten om onze website
verder te gaan verbeteren. Een ‘Werkgroep website ontwikkeling’ is bezig om onze website te optimaliseren.
We streven ernaar om tijdens onze Algemene Ledenvergadering daar al wat van te laten zien. Fijn is het dat
we voor alle vaste programmaonderdelen voor 2017 organisatoren hebben gevonden. Dit zijn actieve
clubleden die zich spontaan hebben aangemeld om bijvoorbeeld een tourrit te organiseren. Ook mensen
die bereid zijn een dagdeel op één van onze twee clubstands te gaan staan. En niet te vergeten onze vaste
medewerkers Rinus Coert (ledenadministrateur), Ronald van Engelenburg (materiaalbeheerder), Gerard
Dolfing (website medewerker), onze technische adviseurs, Dick Loenen, Kees Schultz en Willem Neelen. Alle
maal betrokken clubleden die graag samen met ons de club vorm willen geven.
 
Omdat de leden de club vormen, moeten we gezamenlijk onze schouders eronder willen zetten. Zonder
actieve leden heeft de club geen bestaansrecht. En we moeten ook aan de continuïteit van de club denken.
Vallen er mensen uit, om wat voor reden dan ook, dan hebben we mensen achter de hand die taken kunnen
overnemen.
Wij zouden dus graag er nog leden bij willen hebben die met ons mee willen denken, dan wel een helpende
hand willen toesteken. Vooral mensen die in hun beroepspraktijk ervaring op bepaalde gebieden hebben,
gebieden die samenvallen met activiteiten binnen de club. Denk aan beroepen als verkopers, PR-functiona
rissen, organisatoren, ict’ers, journalisten, acquisiteurs, communicatiemedewerkers, e.d. Denk aan het ge
zegde: ‘Vele handen maken licht werk’.
 
Tot slot wens ik u allen prettige feestdagen toe, een sprankelende jaarwisseling, en dat we in het nieuwe jaar
met elkaar weer een mooi Karmann Ghia jaar mogen hebben.

3. Voorwoord en inhoudsopgave.
5. Colofon / Evenementenkalender / Ledenadministratie.
7/8. Wanneer gaan we een motor reviseren?
9/10/11. Dolomietenrit Deel 2.
12/13. KGCN Herfstrit.
14. Eindeseizoensbijeenkomst Yerseke.
15. De Karmann van .........
17/18/19. Milieuzones.
20. Column Gerard Dolfing.
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TOUR AMERICAL
Ontdek het westen van de USA
    met uw eigen classic car.
   Verwacht het onverwachte.
 

Classic R/T Rally en Tour creator
Degroux en Partners bvba
Kruiningenstraat 13
BE-2100 Deurne Lic. 7295
Tel: +32-(0)3-2340101
Mob. +32-(0)475824524
email: info@touramical.be
www.touramical.be

In 2013 reden 175 enthousiaste teams in hun eigen classic car van New York naar Miami. Tot op heden
worden nog steeds goede herinneringen opgehaald aan deze unieke rit.
Tour Americal trekt in 2017 naar het westen van de USA. Dankzij een origineel uitgestippelde route kunnen
de deelnemers zowel highlights als onbekende juweeltjes ontdekken in 6 staten. De rit is gepland van 16/9
tot 1/10, maar kan ook nog verlengd worden tot 6/10.
Inlichtingen via bovenstaande (mail)adres en telefoonnummers.
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Colofon
Voorzitter
Jan van Ruijven
T 0345-633088
E voorzitter@karmannghiaclub.
nl
Secretaris
Nico Zwakman
T 06-12544090
E secretaris@karmannghiaclub.
nl
Penningmeester
Hans de Vries
T 06-42141887
E penningmeester@karmanng
hiaclub.nl
Redactie/Internet/Advertenties
George Steur/T 06-26142505
Peter de Jong/T 06-54356381
E redactie@karmannghiaclub.nl
Evenementen
Marianne Pot
T 06-15075728
E evenementen@karmannghia
club.nl
Ledenadministratie
Rinus Court
T 06-28832239
E ledenadministratie@karman
nghiaclub.nl
Technisch advies
Dick Loenen/T 035-6245223
Kees Schultz/T 06-26042266
Willem Neelen/T 0622547002
E technischadviseur@karman
nghiaclub.nl
Verschijningsdata Ghia Varia
maart, mei, juli, oktober, december
Deadline kopij
31 januari, 31 maart, 31 mei,
31 augustus, 31 oktober
Lidmaatschap
€ 32,50 per kalenderjaar,
inschrijvings-
kosten éénmalig € 7,50.
Opzegging schriftelijk of via e-
mail aan
ledenadm. voor 1 december.
Rekening NL88RABO 0336089988
Webmaster
Hans de Vries/Gerard Dolfing
E webmaster@karmannghiaclub.
nl
Website
www.karmannghiaclub.nl

LEDENADMINISTRATIE

Nieuwe Leden
Wijbenga, P.R. Julianadorp 14
Coupe 1965
Nijhof- Schimmel Beemte-Broek
land 14 Coupe 1967
Vreede, J.M.M. de Pijnacker 145 TC
1974
Stralen, J.W.M. van Heerhugo
waard 14 Cabriolet 1965
Bakker, W.J.M. Amstelveen 14
Coupé 1966
Brys, W. Zandhoven 14 Cabriolet
1974
Gevers, K. Grimbergen 14 Cabrio
let 1967
Trap, N.H. Zeist 14 Coupe 1967
Clement, C.J. Terheijden 14 Coupe
1971
Peeters, P. Lier 34 Coupe 1969
Caviët, G.J.L. Baarn 14 Coupe 1970

Opgezegd
Winter, W.G.J. de Berkhout 14
Coupé 1967
Happen, N. van Geldrop 14 Cabrio
1970
Wagter, W. Wolvega 14 Coupé
1969
Peters, M.T.A. Doorn 14 Coupe
1967
Nobel, L. Broekhuizen 14 coupe
1970
Smid, W.J. Hilversum 14 cabrio 1969
Cappon, G. Moere 14 coupe 1959
Berndsen, J.R. Beek 14 coupe 1973
Joris, G. Valkenswaard 14 coupe
1972
Clausen, U. Verl 14 coupe 1956

  7 en 8 jan. Aircooled Winter Fest Rosmalen
  12 mrt. (zon.) Algemene Ledenvergadering KGCN
  8 april (zat.) Technische Dag/Taxatie  VW-dealer van Beynum

Gouda
  21 mei (zon.) Voorjaarsrit Veluwe
  16/17/18 juni IKW Wanroij
  17 juni (zat.) Zomerrit Oostvoorne, i.s.m. Jacoba van Beieren

Festival
  10 sept. (zon.)Najaarsrit Gooi- en Vechtstreek
  7 okt. (zat.) Eindejaarsbijeenkomst.
    Evenementen welke wij graag onder de aandacht

brengen:

  3/4/5 febr. Bremen Classic Motor Show. Thema: Karmann
  29/4 - 1/5 2e Meeting International Karmann Ghia Spanje
  23/24/25 juni KGC Italia en France Alpes Maritieme
  1/2 juli Concours d ' Elegance Paleis Het Loo

  22/30 sept. Radeno International KGC Italia - Sicilia
  16/9 - 1/10 Tour Americal

EVENEMENTENKALENDER 2017
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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        VERZAMELMAP

            Euro 12,50
Te bestellen bij de redactie.
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We kunnen tegenwoordig via endoscopie in een motor kijken. Het meten van onderdelen in gemonteerde
toestand en het beoordelen van slijtagegrenzen zijn hiermee echter niet mogelijk. Een indicatie over de
conditie van een motor is slechts te verkrijgen door:
 
- Het uitluisteren van mechanische geluiden (met bijvoorbeeld een stethoscoop).
- Motorvermogen en koppel meten op een vermogen-testbank.
 -Uitlaatgas analyse. (CO/ HC -vergelijk geeft o.a. kleplekkage weer).
 -Cilinderlek-  en compressie-test. (% lekkage is slijtage of schade).
 -Oliedrukmeting (minimaal haalbare oliedruk is een lagerslijtage-indicatie).
 -Olieverontreiniging-analyse (aanwezigheid van % lager- en slijtageresten).
 
 
Verder is het van buitenaf onmogelijk te bepalen of er al breuken door metaalmoeheid zijn ontstaan. Hiervoor
moet een motor gedemonteerd worden. Uit voorzorg moeten bepaalde onderdelen vernieuwd worden.
Een motor, ook al loopt deze nog perfect, maar ouder dan  zo'n 12 jaar,  heeft te maken met flinke slijtage
beelden en materiaalmoeheid. Elk jaar neemt de kans op schade dus toe. Vooral bij  langere (zomerse)
ritten en rijden met hoge toerentallen,  kan het pechduiveltje flink toeslaan.
 
De meest voorkomende motorschades zijn:
 
1. Door metaalmoeheid,  afbreken van de uitlaatklep. De hoge werktemperaturen en het constant hameren 
op de klepzitting maken het materiaal op den duur bros. De naar binnen vallende  klepschotel, veroorzaakt
een zeer forse schade aan zuiger, cilinder, drijfstang, krukas,  tapeinden en soms zelfs het carter.
 
2. Te ruime lagerspeling, ontstaan door slijtage,  beperkt de oliedruk en dus de smering en de koeling.
 
3. Door metaalmoeheid en extreme temperatuur als gevolg van onvoldoende smering ,kan  een drijfstang- 
of drijfstangbout afbreken, met alle gevolgen van dien.
 
Op het moment dat afgebroken onderdelen een eigen weg mogen zoeken binnen een draaiende motor, is
de motor onderweg naar de schroothoop.
 
Het mag duidelijk zijn dat het reviseren van een oude motor die nog goed loopt, veel goedkoper is, dan
wachten op de "knal"  en het herstellen daarvan. Het kan ook niet zo zijn, dat een motor van 15 jaar of ouder, 
technisch nog in perfecte staat is. Een koude start geeft net zoveel slijtage als een rit van Arnhem naar
Groningen.
Lang stilstaan geeft (vooral in vochtige lucht)  roest en aanslag op inwendige onderdelen. Om deze onder
delen weer in beweging te zetten geeft zéér veel slijtage. Er zijn dus onderdelen onderweg naar de slijtagegrens
of daar al overheen.
Meten is weten, en hoe slechter de conditie hoe hoger de revisierekening.

Een afgebroken uitlaatklep
maakt veel stuk.

WANNEER GAAN WE EEN MOTOR REVISEREN?
MET ANDERE WOORDEN: HOE LANG RIJDEN WE DOOR MET ONZE "OUDE" MOTOR?

De klepschotel is weg en heeft
lekker kunnen " rammelen" .
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Ik zal altijd adviseren om een motor bij een betrouwbaar adres te laten
reviseren.  Bespreek met hen vooraf de mogelijkheden en overdenk hun
advies. Vallen de kosten tegen, dan zijn er best concessies te doen door
te kiezen voor een alternatieve oplossing of kwaliteit.  Wees echter be
dacht op goedkope aanbieders, meestal gaan goed en goedkoop niet
samen. Voor een aantal merken is soms een gereviseerde ruilmotor een
redelijk tot zeer goed alternatief. Hier moet ik wel een voetnoot plaatsen:
er zijn ruilmotoren en ruilmotoren.  Soms, met onderlinge,  zeer grote prijs-
en kwaliteitsverschillen.
 
 
In het woordenboek spreekt men bij revisie over:  het geheel nazien en
de versleten onderdelen vervangen.
Dus als een lagertap van bijvoorbeeld een krukas nog binnen de fa
brieksslijtgrens valt (zeg op 0.02 mm na) en de lageroppervlakte nog
acceptabel is, spreekt men ook van revisie, als in dat geval slechts de
lagers vernieuwd worden!  Dat deze motor,  na zo'n 10.000 km, wel onder
de fabrieksslijtgrens zit, wordt gemakshalve nergens vermeld! De lager
tap naar een ondermaat slijpen is, in mijn ogen de enig juiste revisieme
thode. Wat helaas ook tot uitdrukking komt in de uiteindelijke revisieprijs.
Zo is ieder motoronderdeel op de korrel te nemen.
Uitgezonderd voor mensen die maximaal 500 km per jaar rijden, is zo'n
"economisch voordelige revisie", een  optie.
 
 
De vrije markt en concurrentieposities creëren deze verschillen, want het
moet allemaal scherper en goedkoper.  Maar uiteindelijk is de rek er
een keer uit en worden er onverantwoordelijke concessies aan de
kwaliteit gedaan. 
Bij de vraag "Wat kost bij jullie een revisie ?"  voelt een verkoper al aan,
welke prijs de klant wenst te horen. Jammer in deze is, dat de vragende
klant, vaak nog niet weet wat hij geleverd krijgt. Zijn vertrouwen in de
"klassiekerwereld"  gaat misschien dus nog een flinke deuk oplopen.
 
 
Na een goede revisie is de motor natuurlijk geschikt voor loodvrije
brandstof en kan deze weer probleemloos zijn rondjes over moeder
aarde vervolgen.
 
 
Henk Hendriks (Hot Rot Doesburg)
 
 
 
 
 
 
 
 

Het voordeel van wat langer
doorrijden:
drijfstangen demonteren zich
zelf en werpen zich ten einde
raad op het wegdek.

Een uitgelopen en een nieuwe
drijfstanglager.

Deze drijfstanglager is er echt
" tussenuit gewalst." De kleur
geeft aan dat het materiaal
gloeiend heet is geweest.De
krukas is door metaalcontact en
de hoge temperatuur onnodig
beschadigd. Met alleen een
lager vernieuwen red je deze
revisie niet. Door tijdige revisie
had deze onnodige schade
voorkomen kunnen worden.
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Di Passo in Passo. Dolomieten juni 2016. Deel 2.
John en Monique van Schaik-Geerts, trotse bezitters van een KG cabrio semi automaat 1971.

Vrijdag 24 juni.
Dag 1 van de Di Passo 3-daagse! We moesten om 10:00 uur startklaar
zijn. Dat is nogal een dingetje met 35 Karmannen en 80 mensen! John
en ik hebben aan iedereen stroopwafels uitgedeeld, met de groetjes uit
Nederland. Een mooi moment als uiteindelijk 35 Karmannen de pasweg
afglijden, op  weg naar Bolzano. Na Bolzano hebben we de Süd Tirol
Weinstraße gevolgd en hebben we een bezoek gebracht aan Weinkel
ler Girlan. Wat een verademing bij 35 graden! Heerlijk, die koele kelders
in! Wat was dit een mooie winery! Zo mooi oud met nieuw gecombineerd.
De gids had een heel interesssant verhaal en het was ook nog eens
lekker om te zien! Afgesloten met een kleine praktijkoefening: 3 heerlijke
wijnen geproefd. En we boften, we kregen 1 fles mee! Een heerlijke
Vernasch uit 2015 (Faß no. 9). De lunch hadden we in een Biergarten
restaurant. Gelukkig  een koude lunch, allerlei vleeswaren, kaasje, au
gurkje, mierikswortel, stukje brood en natuurlijk een heerlijk koud biertje!
Het was inmiddels 35 graden! Route vervolgd en rond vijven waren we
weer terug in het hotel. ’s Avonds was er ‘n meer dan super -BBQ buiten
in de tuin georganiseerd; nog nooit zo’n mooie BBQ gehad, zowel qua
aankleding als qua eten. Mooie met witte kleden gedekte tafels, witte
parasols, reuze gamba’s, vitello tonnato zo veel en lekker, tomahawk,
ribeye, rosbief, pastasalades, carpaccio en natuulijk weer andere super-
lekkere wijnen! Aan het begin dreigde er nog een enorm onweer, maar
het is bij één windvlaag gebleven (alle net gevulde wijnglazen vol met
as van de super BBQ). De rest van de bui bleef tussen de bergtoppen
hangen.
 

Zaterdag 25 juni.
07:30 uur: reveille!!! Vertrek om 09:00 uur en er moest nog getankt worden! Op naar de passen! Nog even
een plenaire sessie gehad: toelichting op de route en de pauzes! Totale rit: 160 km. Om 11:00 uur hadden
we een koffiepauze. Op 2100 m hoogte stopten we op een parkeerplaats en daar stonden weer van die mooi
gedekte witte tafels. Op de tafels stonden allerlei versgebakken Italiaanse biscotti’ s en water. Er stond ook
een busje bij. De schuifdeuren gingen open, rolplank eruit, aggregaat eruit. Waarom dachten we? Daarna
ging de achterkant van de bus open en zagen we een knalrood espresso-apparaat! Hoe bijzonder: met 35
Karmannen op 2100 m hoogte heerlijk aan de koffie! Wat een mooi uitzicht hadden we hier, echt genieten!
De passen waren wel heftig voor de Karmannen. De temperatuur was nog steeds boven de 30 graden! Hier
en daar werd er flink tegengesputterd! Maar met allemaal dezelfde auto’s en een monteur in de groep
voelden wij ons geen moment onzeker. Volgende halte was aan de voet van een gondellift. We gingen boven
lunchen! Op de weg terug naar het hotel hebben we een gigantisch onweer gehad. Bliksem, regen, hagel!
Wachten had geen zin met 16 cabrio’s in de groep, doorrijden is dan het beste devies! Met links en rechts
wat papieren zakdoekjes ertussen, sponsen en poncho’s op de knieën kwamen we als verzopen katjes bij
het hotel aan. Gelukkig konden de meeste cabrio’s in de parkeergarage van het hotel staan om die nacht
lekker op te drogen. ’s Avonds weer een super diner gehad met dito wijnen!
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Zondag 26 juni.
Helaas moesten we alweer uitchecken. Auto’s inpakken, om vervolgens aan de laatste etappe te beginnen,
die tot en met de lunch zou duren. Na ongeveer een half uurtje onderweg te zijn, begon het weer heftig te
onweren en te regenen. We reden al snel door riviertjes de passen af.  We hadden een paar uitvallers, maar
die sloten later weer aan. Onze Karmann bleef het goed doen en dankzij ons goede profiel op de banden,
konden we veel water verwerken. Weer schitterende passen gereden. Raar om met je Karmann langs ski-liften
te rijden.  Het weer trok weer helemaal open, dak open dus. Om 15:00 uur eindigde het 3-daagse event, na
weer een super lunch op een prachtig wijndomein genuttigd te hebben. Van iedereen afscheid genomen
en weer een flesje wijn meegekregen. Een groot aantal van de groep zien we weer tijdens de 3-daagse in
België (eerste weekend augustus), georganiseerd door Stefan en Karin. We zaten nog niet in de auto of de
lucht betrok compleet. Het werd donker en wolken kolkten rond. Op weg naar ons volgende geboekte hotel,
Garni Günther in Merano. We hebben nog getwijfeld of we zouden gaan rijden. En met ons meerderen. We
moesten ook nog een heftige pas over....... Maar ja, we hadden al geboekt, dus karren maar. Onderweg
kwamen we nog meer Karmannen tegen, iedereen ging weer zijns weegs. We reden open zo lang het nog
maar een beetje droog was, want de temperatuur was nog steeds top. De druppels werden echter zo groot,
dat John 100 km per uur moest gaan rijden om ze niet in onze auto te krijgen. Gelukkig kwamen we op het
hevigste moment door een plaatsje (Vipiteno) waar we vóór de 3-daagse ook geweest waren en John wist
dat daar een heel groot overdekt tankstation met café en wasstraat was! Als een racemonster legden we
de tank aan. Kap dicht en in de wasstraat geparkeerd; er ging toen toch niemand zijn auto wassen! Kopje
koffie in het café gedronken. Het werd al snel droger en we gingen voor de Jofenpas!  Heftig ritje met hoge
hellingpercentages en veel haarspeldbochtjes...... en dan ben je alleen en niet met je collega Karmann
liefhebbers... Gelukt! Moe, maar voldaan kwamen in ons hotel in Merano aan. Wederom een super kamer
met nog een mooiere badkamer! Met flinke trek zijn we onder de paraplu naar het dichtst bijzijnde restaurant
gelopen. Heerlijk Italiaans gegeten. Onze Karmann kon intussen lekker in de parkeergarage van het hotel
opdrogen.
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Volgende overnachting: Hotel Chesa Grishuna in Kloster (Zwitserland).
Heerlijk weer en super mooie route. Wat is Zwitserland toch mooi om
door te cruisen. Weer een schitterende en compleet andere pas gere
den: de Ofenpass, dwars door het natuurgebied (Parc Naziunal Svizzer).
Het laatste stukje was spanned; we gingen namelijk met de Karmann
op de autotrein door de 19 km lange tunnel van de Vereinapass! Kapje
maar dichtgedaan voor eventueel geluidsoverlast. Viel reuze mee, was
eerder relaxed. Lekker muziekje opgezet & een snackje genomen. Wel
stoer! Rond de middag al ingechecked in het chalet wat bij het hotel
hoorde. Meteen met de gondel omhoog gegaan naar 2300 m waar het
0 graden was en nog sneeuwstukken waren. De bedoeling was om hier
te gaan lunchen, maar er was niemand in het restaurant en je kon alleen
natuurlijk maar met CHFr betalen, of met credit card, maar dan moest
je minimaal 50 CHFr besteden. Dus weer met de gondel naar beneden
gegaan (er gingen ook gasten op mountainbikes mee naar boven in
de gondel; die gingen natuurlijk naar beneden fietsen. Bizar!). Na ruim
anderhalf uur rondgelopen te hebben door Klosters hadden we einde
lijk een restaurantje gevonden wat open was (Het was maandag en
tussen de middag, maar wel vakantietijd toch?!). Heerlijk gegeten met
een lekker flesje Amarone van Tommasi. Was een duur lunske, maar wel
super lekker. Hadden ook niet anders verwacht in Zwitserland. ’s Middags
nog naar Davos gereden en in een Italiaans tentje de EK voetbalwedstrijd
Italie – Spanje gekeken. ’s Avonds heerlijk genoten van ons romantische
chaletje!
 
Dinsdag 28 juni.
Op deze dag hadden  we afgesproken om naar de directeur van John te gaan, die in Oetwill woont (CH).
Rond 15:00 uur kwamen we aan. Na een uitgebreide bewonderronde mocht onze Karmann in de garage
op de plaats van de Volvo V70 staan, naast zijn grote broer; een witte Porsche 911 cabrio! We hebben
heerlijk ge-BBQ-ed en flinke salesmeetings gehouden, hihi! Na heerlijk geslapen te hebben en een uitgebreid
ontbijt genuttigd te hebben, vertrokken we richting Colmar.

Woensdag 29 juni.
Het plan was om in de buurt van Colmar te overnachten, maar we zijn helemaal doorgereden tot aan Metz
(F)! Vanaf hier hadden we geen hotels of andere overnachtingen meer vooraf geboekt. We kozen voor
hartje Metz. Op zoek gegaan en een heerlijk Mercure hotel gevonden, waar de Karmann op een afgesloten
parkeerterrein kon staan. ’s Avonds heerlijk buiten in de oude stadskern in een smal straatje bij een authen
tiek Frans restaurant gedineerd. Je kent het wel: salade met eendeborst en foie gras, biefstuk Rossini en
crème brulée toe! Mmmmmmmm!
 
Donderdag 30 juni.
Tijdens onze trip hadden we met onze buren afgesproken elkaar te zien in Diekirch (L). Zij waren op weg terug
naar huis van 4 weken Zuid Frankrijk. Niet zo' n mooie route, althans het stuk in Frankrijk. Iets na de middag
kwamen we aan en na een glaasje Luxemburgse bubbles gedronken te hebben om ons wederzien na 4
weken te vieren, zijn we op de toeristische route gegaan. Onze Karmann stond al in de nachtstalling,voor de
deur bij de keuken van het hotel!

Vrijdag 30 juni.
De laatste dag, het laatste stuk naar huis. Jammer dat dit door België was; niet de mooiste herinneringen
aan over gehouden: hele slechte B-wegen, alle frituurkotten waren dicht, slecht aangegeven wegen en op
het laatst begon het ook nog te regenen! Om 15:30 uur uiteindelijk een frituur gevonden die open was.
Heerlijke fritten gegeten met een flesje Jupiler bier; kan ook heel lekker zijn! Om vijf uur reden we thuis de oprit
op, inmiddels regende het flink. Snel uitgepakt en de Karmann in de garage gezet. We hebben haar allebei
3 kussen op het natte cabrio dak gegeven. Ze heeft het super gedaan en ons weer veilig thuis gebracht.
Ruim 3.500 km in totaal en dat met 9 passen in de Dolomieten bij 35 graden Celsius!
Volgende jaar wil deze Italiaanse club naar Sicilie in september! Met de boot van Genua naar Palermo en
dan op het Siciliaanse eiland cruisen. Wie weet.........
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KGCN-Herfstrit 2016.
Wanneer de zuidenwind er jubelt langs de baan,

dan juicht mijn land, mijn vlakke land.

Soms gebeurt het wel eens dat je gaat deelnemen aan een rondrit
waarvan je niet direct veel verwacht, wel bij deze rondrit had ik dat
gevoel alleen al door de weersvoorspellingen die niet veel goeds te
melden hadden. Dus hadden we ons voorzien van regenjas, groot re
genscherm en zelfs rubberen laarzen. Echter met uitzondering van een
klein buitje tijdens de bijeenkomst bij BBT juist voor de briefing, kenden
we een droge dag en bij momenten zelfs overgoten met heerlijke zon
nestralen.
Maar wat is deze sluitingsrit uitgegroeid tot een hele mooie dag en rit
met allerlei bezienswaardigheden en met een afsluiter van hoog niveau
voor wat het diner en de muziekgroep betreft.
De dag begon bij BBT met inschrijving, ontvangst goodiebag met rally
plaat, koffiekoek en drank. Te gelijkertijd kon de indrukwekkende verza
meling Volkswagens van eigenaar Bob bewonderd worden met bijho
rende uitleg. Op de parking verzamelde een grote schare aan Karmann
Ghia’s van alle kleuren en jaartallen. De voormiddagrit eindigde op het
prachtige domein van kasteel “ de Renesse” waar de 52 deelnemende
wagens werden te kijk gesteld voor de belangstellenden en voor een
prachtige foto. Ondertussen kregen de deelnemers de mogelijkheid
voor een lunch of picknick.
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Na een weer leuke namiddagrit door het Vlaamse Kempenland werden
we verwacht voor een aperitief en diner in Hotel “Dennenhof”.
Bij hun aankomst werden de deelnemers vergast op een optreden van
het muziekensemble Tango Zarandeo, met Freddy van Beek (accorde
on), Serge Vanhoffelen (piano), Barbara Gysbrechts (viool), Isa-May
Kennes (altviool) en Johan Vaniseghem (bas). Zij speelden 13 nummers,
waarvan 7 werden begeleid door de Argentijnse zanger Miguel Torres
Marrero.
Als afsluiter werden we geëntertaind door Wilfried Kennes, de inrichter
van dit evenement en erg gesmaakt door alle aanwezigen. Na het diner
werden nog enkele prijzen weggegeven, aangeboden door de sponsors
(o.a. brouwerij Trappisten Westmalle). Daarvoor werden de aanwezigen
enkele weetjes voorgeschoteld over de streek en over het verschil tussen
de Vlaamse en het Nederlandse taalgebruik, gebracht door Wilfried,
zoals hij dit alleen kan. Daarna keerden alle deelnemers met een super
gevoel huiswaarts of naar hun vooraf gereserveerde kamer in het Hotel
Dennenhof.
Wie deze rondrit heeft gemist heeft zeker het hoogtepunt van dit seizoen
gemist. Het is een echt feest geworden, je kan dit wensen maar niet
bestellen het overkomt je gewoon. Bedankt aan alle mensen die zich
voor dat evenement hebben ingezet en alle deelnemers, met een extra
pluim voor de Vlaamse organisatoren Wilfried en Paul.
 

Gevonden!!!
Een Chinese friet-kot!

TEKST:
Fred Demanet.
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KGCN-SEIZOENSAFSLUITING                                           8 oktober Paruzzi Yerseke
 

 Voor het  Paruzzi-pand stonden op zaterdag 8 oktober 15 Karmann
Ghia’s te blinken in de herfstzon en binnen werden de 33 KGCN-belang
stellenden net zo warm ontvangen met koffie, thee en een Zeeuwse
bolus. En waar wordt dan over gepraat? Natuurlijk over de Karmanns,
de ritten van het afgelopen seizoen, Paruzzi, de winterstalling  en de
eventuele buitenlandse ritten voor het komende jaar. Fred Demanet liet
het fantastische fotoboek zien, dat gemaakt is van een eerdere Amerika-
reis  en probeerde reislustige Karmann-liefhebbers enthousiast te maken
voor een Amerika-reis in 2017.
Op uitnodiging van het bestuur hield Hans Kloos (www.kloosclassics.nl) 
een presentatie over de winterstalling van een klassieke auto. Met de
opmerkingen en vragen van een flink aantal Karmann-techneuten werd
het een boeiende presentatie, die uit 3 onderdelen bestond.

COSMETISCH:
Start met een goede wasbeurt.
Denk aan de holle ruimtes en spatbordranden.
Goed droog rijden.
Poetsen en goed in de was.
Interieur schoon.
Droog onder de matten?
Goed ventileren, ramen op een kier.

TECHNISCH:
Warm rijden, olie en filters verversen.
Aftanken:Tanksafe/Ethanolkiller toevoegen.
Remvloeistof vervangen.
Niet op de handrem.
Afgekoeld: uit en inlaat afplakken.
Kurk onder ruitenwisserarm.
Bandenspanning 05 omhoog of auto op assteun.
Accu negatief(groen)los-druppellader aansluiten.
Stalling: droog/constante temeperatuur.

UIT DE SLAAP/DOORRIJDEN:
Controleer alle vloeistoffen en olie.
Banden op de juiste spanning.
Deurrubbers in de siliconenspray.
Antivries voor de ruitensproeier.
Vermijd (altijd) korte ritjes.
In de auto extra winterjas of deken.

Na de presentatie kregen we in groepjes een rondleiding door het bedrijf van de trotse eigenaren Evert
Poelman en Wim de Keizer. In 1989 begonnen met de bedoeling Kitcars te maken, om daarna over te
stappen op de fabricage van Speedsters op basis van een Keverchassis en uiteindelijk  door de opgedane
ervaringen toch de stap te zetten naar een bedrijf zoals we Paruzzi nu kennen. Binnen Europa zijn 5 grote
bedrijven, waaronder Paruzzi, die zich bezig houden met Classic VW Supplies, voor particulieren en groot
handel. Er wordt veel zelf gemaakt, maar ook onderling uitgewisseld. De grootste afzetmarkt voor Paruzzi is
op dit moment Duitsland. Paruzzi heeft gedurende de wintermaanden 15 werknemers in dienst, in de zomer
loopt dat aantal op tot 20.
In het magazijn wordt gewerkt met een eigen, overzichtelijk nummersysteem en 95% van de gedane bestel
lingen wordt per post verzonden.
Aan het eind van de rondleiding kon door KGCN-leden nog ingekocht worden; die bestellingen konden in
ieder geval rechtstreeks mee naar huis.
 
Jan van Ruijven bedankte aan het eind het Paruzzi-team voor de hartelijke ontvangst en overhandigde hen
de nu al traditionele zakken met bedank-bloembollen.
De KGCN kan terugzien op een fantastisch jaar. Op naar 2017 !
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De Karmann van...............Bernadette en Marcel van de Weijenberg.

Wie ben (zijn) ik (wij) ? 
Wij zijn Bernadette en Marcel  en wonen in het gezel
lige Brabantse GEMERT.
Welk type en uit welk jaar?
We hebben een cabrio type 14, bouwjaar 1969.
Waarom een Karmann Ghia?  
Toch een hele oude jongensdroom die is uitgeko
men.
Sinds wanneer in bezit?
 Volgens Bernadette sinds mijn “ midlife-crisis”,  zo’n 3
jaar geleden.
Is er veel aan veranderd?
Ja, behoorlijk, 15 jaar geleden goed  gerestaureerd 
door een zekere “Fred “, ook uit onze club. Gespoten
in de mooie  kleur diep donker- blauw ,  verlaagd  ,
Porsche Fuchs velgen ,  rood lederen interieur.
Wie doet het onderhoud?
Gedeeltelijk als hobby zelf en anders FONS uit Over
loon of eerder genoemd persoon uit  Boxtel .
Hoeveel km per jaar rijd je?
Zoveel mogelijk. We plukken onze momenten, zelfs in
de winter bij  mooi droog weer. Dus totaal ongeveer

8 duizend per jaar. 
Mag er wel eens iemand anders in je Karmann
rijden? 
Op sommige momenten zou ik dat wel willen, maar
juist dan wordt het  afgewezen …..proost!
Wat is de mooiste rit tot nu toe?
Dat zijn toch wel de buitenlandse ritten rond de
Moezel , maar bij de Karmann Club de voorlaatste,
de West Brabant- route.
Wat is het beste muzieknummer om in een Karmann
te beluisteren? 
The sound of silence…….oftewel helemaal niets…..
op de donkere brul uit de uitlaat na….heeeeeerlijk !!
Is het “ een poorman’s Porsche” ?
“ Ach....ik zeg maar zo,  ik zou wel willen , maar kan
het niet, dus vind ik mijn KARMANN een uitermate
goed  en schitterend  alternatief”.
Nog een leuke anekdote?
 Een automonteur in het buitenland had een diepe
interesse in de Karmann en wilde de motor wel eens 
zien en stond aan de voorkant aan de kofferbakklep 
te trekken.
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MILIEUZONES!!
Mogen we er wel of niet in met onze Karmann Ghia's???                              Hans de Vries

Om hier duidelijkheid over te krijgen, heb ik Sjoerd Sies geïnterviewd. Sjoerd is één van de initiatiefnemers van
de in 2016 georganiseerde protestritten tegen die zones.
 
Wie is Sjoerd Sies? 
Sjoerd is autoliefhebber en dan niet één van dat “nieuwe" plastic spul, waar geen enkele auto meer enige
vorm van eigen identiteit lijkt te hebben, maar houdt van auto’s van begin jaren ’60 tot begin jaren ’80,
auto’s dus met karakter. Auto’s uit de jaren 70 en 80 hebben ook plastic, maar hebben naar zijn idee meer
karakter dan plastic . Hij werkt als grafisch vormgever / meubelmaker one-offs. Hij doet geen productiewerk,
maar maakt unieke meubelstukken, tafels, stoelen, lampen en alles wat daar omheen zit.
 
Hoe zijn de regels van de milieuzones?
Vanaf 1 januari 2016 mogen de volgende auto’s de milieuzone niet in:
- Vrachtauto’s op diesel in Euroklasse Euro-I, Euro-II of Euro-III.
- Bestel- en personenauto’s op diesel met een Datum Eerste Toelating (DET) vóór 1 januari 2001.
- Bestel- en personenauto’s op benzine of lpg met een DET vóór 1 juli 1992.
 
Wat dus betekent dat de gemeente puur naar Datum Eerste Toelating kijkt. Sjoerd had een Volvo c202 met
een B20 motorblok. De auto is in 1979 op de weg gekomen en mag de zone dus niet niet in. Zijn buurman heeft
een Volvo Amazone uit 1975 met zo’n zelfde B20 blok ingebouwd, hij mag de zone wel in!
Dus oldtimers van 40 jaar of ouder mogen wel in de milieuzones?
Antwoord ja, die mogen er wel in, het is cultureel erfgoed. Dat houdt in dat alles wat over een jaar 40 jaar is,
ook cultureel erfgoed is en wel ineens de zone in mag. Maar de gemeente laat liever de oude auto’s slopen
omdat dat volgens de gemeente duurzamer is dan repareren. Ze pakken met deze regel precies de liefheb
bers aan en niet de forens die met zijn/haar lease hybride / diesels iedere ochtend onze stad (Rotterdam)
staat te verzieken.
 
Dus die datum kan verschuiven? M.a.w. mag een Kever van 1980 in 2020 in de milieuzone komen? 
Ja, klopt. Die datum blijft verschuiven.

Elke gemeente kan een zone instellen. Maar zijn er verschillen? 
De Utrechtse milieuzone is gericht op oude diesels van voor 1 januari 2001.
Eindhoven heeft TNO gevraagd om te onderzoeken of een milieuzone nut heeft. TNO  kwam tot de conclusie
dat een milieuzone invoeren geen zin heeft. ( Het is een azijn-maatregel !).
Rotterdam heeft TNO gevraagd voor een rapport waaruit zou moeten blijken dat een milieuzone nut heeft.
De conclusie  van TNO was dat een milieuzone invoeren een marginaal effect heeft. Genoeg reden echter
voor de gemeente Rotterdam om dit dus door te voeren.
En oktober 2016 is in Den-Haag de milieuzone van de baan gegaan. De reden hiervoor is niet duidelijk. In
schatten kan Sjoerd het wel: het is een onzin-maatregel.
We leven op één planeet en waar je ook uitstoot hebt, het komt allemaal in hetzelfde milieu terecht.
Dus een kolencentrale aan de andere kant van de planeet is net zo slecht als één op de Maasvlakte.
Een auto laten slopen is minder duurzaam dan deze repareren. Een nieuwe auto stoot niet significant minder
uit dan een oude auto. En luchtkwaliteit laat zich niet leiden door een grens of een zone !!
 
Welke acties heb je tot nu toe ondernomen en hoe succesvol waren die acties? 
We hebben op 12 maart 2016 een protestrit georganiseerd. De verwachting was dat er 200 à 300 auto’s
maximaal zouden komen, maar het werd tegen de verwachting in zo groot opgepakt dat er uiteindelijk een
kleine 800 à 900 auto’s op ons terrein stonden. Geweldig natuurlijk !!  (Bijgevoegd is een link met meer infor
matie en beeldmateriaal. De drone-foto is genomen terwijl er al een hele  groep richting de Coolsingel reed.
Hier zie je ongeveer 500 auto’s op het terrein. Achter de drone stond ook het ook vol!
http://milieuzonerotterdam.nl/meeting/oldtimer-meeting-coolsingel.htm
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Zondag 3 april hebben we een rondje grote steden georganiseerd, de “G4”. Dit was wederom groots met
als eindpunt het Malieveld in Den Haag. Er waren tussenstops waar mensen konden aanhaken en waar
andere oldtimermeetings plaats vonden.
 (Wederom een link bijgevoegd met meer informatie en beeldmateriaal).
http://milieuzonerotterdam.nl/g4/optocht-3-april-g4.htm
https://www.flickr.com/groups/rotterdamseklassiekers/pool/

Hoe heb je de samenwerking gezocht? Bijvoorbeeld met de politiek, Fehac, Knac ?
“ Ik ben samen met Sander Jongerius,eigenaar van een T3, onder het genot van een glaasje wijn tot het
besluit gekomen dat we iets moesten doen, nadat we de brief van de gemeente op de mat hadden gekre
gen. We openden een evenement op mijn Facebookpagina en binnen 24 uur hadden we al meer dan 30
deelnemers. Op het moment dat we de 100 waren gepasseerd waren, liepen we rond met  een enorme big
smile en hebben we hulp gevraagd bij de verdere organisatie. Zo zijn we in contact gekomen met Niels van
Ham die al een hele tijd een Facebookpagina had, Rotterdamse klassiekers. We zijn redelijk snel daarna
samen gekomen en hebben in een werkgroep een plan van aanpak opgesteld. Van de VVD was op deze
vergadering Dave Boomkens aanwezig die als enige telkens op de fiets kwam. We hebben de gemeente en
de pers ingelicht van ons plan en ondertussen hadden we overleg met de FEHAC en de KNAC . Iedereen
heeft zijn eigen kwaliteit en deze hebben we als een gesmeerde machine gebruikt en toegepast”.
 
Welke acties staan er voor 2017 gepland? 
We komen binnenkort samen om te kijken of we wederom een actie gaan plannen.

De Karmann Ghia mag dus in de milieuzone komen. Wat verwacht je van ons? 
Als er een nieuw protest komt, dan zijn jullie natuurlijk meer dan van harte welkom!
En iedere kritische noot naar de overheid en vooral de “domme” gemeente Rotterdam is welkom!
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Welke old / youngtimer rijd jij?
Ik heb mijn auto die de zone niet in mocht, mijn Volvo C202  uit 1979, onlangs verkocht. Helaas, maar zoals
je weet is stilstand achteruitgang. Bovendien kon ik hem niet binnen zetten. Het ging me aan m’n hart. Ik rijd
nu in een rode Lancia Beta coupé uit 1975, die wel de zone in mag. Heerlijk wagentje, goede wegligging,
scherp sturend, veel werk ook, zoals het een Italiaanse auto betaamd.
Ik ben tegelijk een Kever uit ’73 aan het restaureren en houd mijn ogen altijd open voor wat er op de markt
komt. Wie weet rijd ik binnenkort weer wat anders.

Tot slot: Welke boodschap heb jij aan onze leden?
Houd die mooie auto’s op de weg! Elke oude auto brengt ergens iemand wel een glimlach, dat is toch
onbetaalbaar!

                 18-80-PV
             DET 29-12-1979

                    WEL                    NIET

                82-FP-LD
           DET 28-02-1978

Bronvermelding:
Drone-foto en grafiek: Sjoerd Sies.
Foto's milieubord en Kevers: Hans de Vries.
Foto Kevers gemaakt bij Henny van Kranen.
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Het Schalks Genot.  Column Gerard Dolfing.
 
De titel doet het niet vermoeden, maar Het Schalks Genot is een B&B in een oase van rust in de kleine ge
meente Poppel, net over de grens met Nederland. Persoonlijk had ik er nog nooit van gehoord maar werd
er tijdens de najaarsrit op geattendeerd door onze redacteur Peter de Jong. In eerste instantie zou het nou
ook niet een B&B zijn die ik direct zou boeken.  "Schalks" staat in de Dikke van Dalen onder meer omschreven
als "bengelachtig, kwajongensachtig, ondeugend, plagerig en schelms".  "Schalks" in combinatie met het
woord "genot"  associeer ik dan onbedoeld toch met hele andere dingen.
 
Wellicht dat het verschil ontstaat doordat het Vlaams door Nederlanders soms anders wordt geïnterpreteerd.
Wilfried Kennis, één van de organisatoren van de najaarsrit door het Belgische landschap, hield na afloop
van de rit nog een kleine quiz "hoe Vlaams is uw  Nederlands". Aan de deelnemers van de quiz werden
Vlaamse zinsneden voorgelezen en werd gevraagd naar de Nederlandse vertaling hiervan. De quizmaster
wist bij elke zin wel een leuke anekdote te vertellen, wat leidde tot hilariteit alom. Ik weet niet precies meer de
zinnen die de quizmaster heeft gebruikt, maar een internet onderzoek leverde toch nog de volgende voor
beelden op (de antwoorden staan erachter):
 
Al twintig jaar is de aftrekker (kurkentrekker) de absolute bestseller in het Alessi gamma
Marcelleke (mouwloos onderhemd, singlet)
Zij verdient geld als slijk (als water)
In landen als China en India ontstaat er een nieuwe middenklasse die ook al een graag een kippenbil
(kippenbout) in de pan gooit
Een koninginnenhapje (een kippenpasteitje)
Agressieveling slaat treinbegeleider (conducteur) anderhalve maand arbeidsongeschikt
Dertig meter voor de streep kon schaatser Bart Swings zich al laten uitbollen (uitrijden / glijden)
Een autobiografie van een buitenwipper (uitsmijter), wie zit daar op te wachten?
 
Wees eerlijk, had u alle antwoorden goed? Of associeerde u sommige Vlaamse woorden toch met een
andere Nederlandse gedachte(n)? In 2014 heeft de Belgische Taalunie een online onderzoek uitgevoerd,
waarbij aan de deelnemers zinnen werden voorgelegd met de vraag of zij deze ook zelf zouden gebruiken
in het dagelijkse leven. Aan dit onderzoeken hebben ook ruim 9.000 Nederlanders deelgenomen. Deze Ne
derlanders zouden een kwart van de voorgeschotelde zinnen ook zelf gebruiken. Ik schat dus in dat u een
kwart van de voorgenoemde woorden uit de quiz goed zou kunnen hebben, uitzonderingen natuurlijk daar
gelaten.
 
Zou ik nu, met de resultaten uit de quiz en met het onderzoek van de Belgische Taalunie nu een kamer
boeken in de B&B "Het Schalks Genot"? Nee, zeker weten niet, ik ben en blijf Nederlander en een kamerprijs
van EUR 96 per nacht vind ik echt te duur!
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voorwaarden op www.Paruzzi.com/verzending

GRATIS
VERZENDING
vanaf € 50,00

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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Nieuwe 10-delige zekeringkast voor de 
Kever, Karmann Ghia en Kübel, wordt 
geleverd zonder deksel en zonder 
montageclip, neem dit er eventueel 
extra bij.

Zekeringkast voor 10 zekeringen

# 02493# 04639

De Revolver velg is dezelfde als de 
Smoothie velg maar voorzien van 12 
gaten, hiermee worden de strakke 
lijnen doorbroken.

Revolver velg

# 02493

De Smoothie is gebaseerd op de 
tweedelige Centerline velg maar dan 
uit één stuk waarbij de klinknagels voor 
de show zijn aangebracht. 

Smoothie velg

www.paruzzi.com/catalogus

Nieuwe Paruzzi Catalogus nr°9

GRATIS

# 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 

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.

# 04971

Deze sluitschroeven zijn origineel 
Volkswagen en worden per stuk 
geleverd. 

Oliedrukplunjer sluitschroef

# 01498

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

Gereviseerde versnellingsbak
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Hèt bedrijf voor onderhoud, reparatie en 
restauratie, banden, velgen en andere

onderdelen.
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