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INHOUDSOPGAVE
blz. 3 Voorwoord en inhoudsopgave.
blz. 5 Colofon / Column Gerard Dolfing (deel 1).
blz. 7 Verslag ALV / Aankondiging KGCN-Najaarsrit.
blz. 8 Column Gerard Dolfing (deel 2).
blz. 9/10 Een weekend in Bremen.
blz. 11 Verslag Technische Dag Gouda.
blz. 12 Bezoek aan Henny van Kranen.
blz. 13 Uitnodiging KGCN-Zomerrit.
blz. 14 Buytenlust Festival.
blz, 15 VW Hyperrealistische Kunst.
blz. 17 Een Karmann van ......
blz. 18/19/20 Notulen Algemene Leden Vergadering.

VOORWOORD JAN VAN RUIJVEN.
Clubactiviteiten
 
Hierbij hebt u weer een nieuwe uitgave van ons onvolprezen clubblad in handen, ‘Ghia Varia’ genaamd.
Altijd een lezenswaardig blad, waaraan door ons redactieteam met passie is gewerkt.
En ook elke keer weer een nieuwe uitdaging voor ze om er iets moois van te maken.
 
Omdat de algemene ledenvergadering net achter de rug is, vindt u een verslag in dit blad.
Onze evenementencoördinator, Marianne, had voor deze vergadering een mooie locatie in Almere gevon
den, prachtig gelegen in natuurgebied ‘Buitencentrum De Kemphaan’. En het was een dag met ook nog
eens heel mooi weer.
Over de vergadering kan ik alleen maar zeggen dat die vlot is verlopen en dat alle agendapunten naar te
vredenheid zijn afgehandeld. Dus kunnen we ons weer richten op de clubactiviteiten die meer op onze
Karmann’s zijn gericht.
 
Het mooie van onze club is toch wel de saamhorigheid. Geen groepsvorming, of zo u wilt geen clubjes binnen
de club. Iedereen is welkom en iedereen mag ook aan alle Karmann activiteiten deelnemen. Of je nu een
heel enkele keer deelneemt of dat je er altijd bij bent. Maar ook als je voor de eerste komt ben je van harte
welkom. Wij maken geen onderscheid.
 
Nu staat onze ‘Voorjaarsrit’ voor de deur. Velen hebben zich al ingeschreven, maar misschien kunnen er nog
meer bij. Altijd goed om bij onze evenementencoördinator navraag te doen. Zeker is dat Ina en Wilko de
Boer hun best hebben gedaan om er een mooie dag, zelfs een mooi weekend van te maken. De keuze is
aan de deelnemer.
 
In feite doen alle evenementen het op dit moment goed. De technische dag bijvoorbeeld trok meer deelne
mers dan ooit tevoren. En ook voor de toerritten is heel veel belangstelling. Onze 4-Daagse reis naar VW ’Au
tostadt’ Wolfsburg is zelfs volgeboekt.
 
Ik wens iedereen veel plezier met de Karmann en zie jullie graag bij één van onze activiteiten.
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Ames Autobedrijf is een familiebedrijf met historie. De oorsprong komt voort uit Gebr. Ames dat in 1905 werd opgericht.

Omdat wij trots zijn op deze bijzondere historie en deze in leven willen 
houden, hebben wij door de jaren heen unieke Classic Cars verzameld.

De Ames Classic Cars zijn te bewonderen bij de verschillende Ames 
vestigingen in Dordrecht, Zwijndrecht, Ridderkerk, Sliedrecht en 
Oud-Beijerland. Op onze website maakt u kennis met de unieke 
collector’s items van Ames.

De auto’s zijn gezien de historische waarde niet bestemd voor de verkoop.

www.ames.nlAmes heeft vestigingen in Dordrecht, Zwijndrecht, Ridderkerk, Sliedrecht, Oud-Beijerland en ‘s-Gravendeel (service)

www.amesclassiccars.nl

AMES CLASSIC CARS
EEN UNIEKE COLLECTIE HISTORISCHE AUTO’S VAN AMES AUTOBEDRIJF
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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 Coert
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

Bijzonder luchtgekoeld transport
 
Een onderdeel van onze verhuizing van Alkmaar naar het oh zo mooie
Winterswijk is het overbrengen van mijn Karmann Ghia verzameling.
Sinds de aanschaf van de eerste Karmann Ghia coupé in het jaar 2000
is de verzameling inmiddels aanzienlijk uitgebreid. Niet alleen zijn het nu
een viertal Karmannen, ook de reserveonderdelen en de garage-uitrus
ting zijn in al die jaren flink gegroeid.
 
Het overbrengen van de onderdelen was nog te overzien. Een kwestie
van alles inpakken en een grote bestelbus huren deed al veel goed. De
schaarbrug was een grotere uitdaging. Gelukkig heeft een aantal
vrienden mij daarbij goed geholpen. Tezamen met een grote bestelbus
met laadklep was dit ook nog wel te doen. Helaas is er wel een persleiding
overleden van de schaarbrug. Maar met een landbouwmechanisatie
bedrijf die leidingen kan persen tegen een zeer schappelijk tarief en ook
nog eens op 300m afstand van ons nieuwe huis, was ook dit probleem
snel getackeld.
 
Over het rijdend materiaal heb ik langer moeten nadenken. Hoe pak ik
dat aan?
 
Optie 1: ik rij per stuk de Karmannen over van Alkmaar naar Winterswijk.
De rit van Alkmaar naar Winterswijk is ruim 2,5 uur enkele reis. Totaal dus
4 keer heen en weer met een begeleidende auto, viel al op praktische
uitvoering af. Daarnaast zouden de geschatte brandstofkosten onge
veer 220km * 2 * 4 = 1.760km bij een verbruik van 1:10 = 176 liter tegen
€ 1,55 per liter = € 264.
Optie 2: een colonne van vier Karmann Ghia’s, waarbij de auto’s worden
gereden door vrienden. En voor deze optie was er genoeg animo in mijn
vriendenkring. Maar ja, iedere Karmann heeft toch zo wel zijn eigen
gebruiksaanwijzing tijdens het rijden van lange stukken, dat deze optie
voor mij ook afviel. Geschatte brandstofkosten: 220km * 6 = 1.320km wat
ongeveer 132 liter is tegen € 1,55 per liter = € 204.
Optie 3: Alles laten vervoeren door een transporteur. Ik had verwacht
dat de kosten hoog zouden zijn, maar na wat rondbellen was de
laagste prijs € 80 excl. BTW per auto. Totaal inclusief BTW een bedrag
van € 387. Een hoger bedrag dan optie 1 en 2, maar uiteindelijk ben ik
aanzienlijk minder tijd kwijt en dat is mij het verschil toch ook wel waard.

COLUMN  GERARD DOLFING

VERVOLG COLUMN
PAGINA 8.
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BEKIJK ONZE VOORDELIGE KLASSIEKERVERZEKERING OP WWW.GIO.EU OF BEL 036  548 70 70

Net als andere klassiekerliefhebbers wilt u ook verzekerd zijn van een perfecte dekking 
voor uw klassieke auto. Daarom biedt GIO klassiekerverzekering dé autoverzekering 
voor oldtimers en youngtimers waarbij u zelf de dekking bepaalt. Onze voorwaarden zijn 
afgestemd op klassieke automobielen en sluiten daarom perfect aan op uw wensen.

Waarom een GIO Klassiekerverzekering?
•  Scherpe premie met uitstekende dekking
•  Keuze van eigen schadehersteller
•  Bij aantoonbare meerwaarde 10% overdekking
•  Fantastische hulpverlening na pech of ongeval
•  Nog ruimere dekking dan FEHAC-normen
•  Eén verzamelpolis met korting voor meerdere auto’s

Daarnaast streven wij bij GIO naar optimale service
en zijn we altijd bereikbaar, óók in het weekend. 

Vragen of opmerkingen? Neem gerust contact met 
ons op. Wij helpen u graag en zoeken daarbij naar 
de beste oplossing.

U bent exclusief met uw klassieker maar wij zijn exclusief met onze scherpe premie en uitstekende dekking!

Uw klassieker met liefde verzekerd

DE BESTE
DEKKING 
VOOR UW 

KLASSIEKER!

Klassiek in service en kwaliteit!
KLASSIEKER VERZEKERING
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 2017                                                     HET BESTUUR.

De Algemene Ledenvergadering vond plaats op zondag 12 maart a.s.
bij het Buitencentrum “De Kemphaan”, Kemphaanlaan 4, 1358AG Al
meerderhout. Het was een met zon overgoten dag, zondag 12 maart.
Een dag waarop leden van KGCN in vergadering bijeen kwamen om
clubzaken te bespreken. Plaats van handeling: ‘ Buitencentrum “De
Kemphaan” in Almere’. 

Na de koffie/thee met heerlijk appelgebak werd de agenda door het bestuur vlot afgewerkt. Alles was prima
voorbereid. De club bleek financieel gezond te zijn, de evenementenkalender van 2017 goed gevuld en de
door het bestuur uitgewerkte plannen voor de toekomst werden na stemming allemaal unaniem goedge
keurd. Ook de enige vacature in het bestuur, waarvoor Peter de Jong zich herkiesbaar had gesteld, werd na
stemming vervuld. 

Het meest ingewikkelde agendapunt was misschien wel de vaststelling
van een nieuw ‘Huishoudelijk Reglement’. Maar na beantwoording van
de gestelde vragen, werd ook dit voorstel met algemene stemmen
goedgekeurd. De leden hebben alvast een voorproefje gehad van de
nieuwe website, die voldoet aan de maatstaven van deze tijd. De
webdesigner heeft mooi werk geleverd. De leden reageerde enthousiast
op de nieuwe site. Toch moet er nog even geduld geoefend worden.
De site is nog in ontwikkeling, maar zal zeker eind dit jaar opgeleverd
worden. Tot slot werden de vrijwilligers die zich het afgelopen jaar voor
de club hebben ingezet bedankt en werd aan hen, als blijk van waar
dering, een goede fles wijn overhandigd.
 
Na het officiële gedeelte hebben de aanwezige clubleden en hun
partners zich, onder het genot van een hapje en een drankje, nog uit
stekend vermaakt en werden er onder elkaar afspraken gemaakt om
aan de evenementen van de Karmann Ghia club deel te nemen. We
kunnen terugkijken op een geslaagde algemene ledenvergadering.

O ja, als opwarmer voor de technische dag werd nog een impressie van 2016 vertoond.
Verderop in deze Ghia Varia vindt u de notulen van deze ALV.
 
 AANKONDIGING NAJAARSRIT  GOOI EN VECHTSTREEK.
Op zondag 10 september 2017 heten wij jullie graag welkom voor een rit langs bekende en minder bekende
plekken in ’t Gooi en de Vechtstreek.
 
De dag begint bij VW-dealer Pon in Naarden. ( Energiestraat 40, tel.0356998159)
Pon sponsort onze rit d.m.v. ontvangst met koffie, gebak en een overzichtsfoto van de aanwezige Karmanns. 
Deze foto wordt geplaatst op Facebook en op de site.
De dag eindigt bij het sfeervolle restaurant De Haven van Huizen, Havenstraat 81, telefoon 0355240369 ( www.
haven-van-huizen.nl). Daar hebben we de beschikking over een eigen parkeerplaats en een eigen zaal voor
de ontvangst en buffet.
Onderweg is de mogelijkheid een rondleiding te krijgen op Landgoed Zonnestraal, het voormalige tbc-sa
natorium en opgericht door Jan van Zutphen (Diamantbewerkersbond)
Het programma ziet er als volgt uit:
10.00- 11.00 uur        Ontvangst bij Pon . Uitreiking rittenboek en rallybord.
11.00 uur                   Welkomstwoord
11.10 uur                   Briefing en foto op parkeerplaats.
11.30 uur                   Vertrek.
16.00 –17.30 uur       Terugkomst en ontvangst met een drankje.
18.00 uur                   Aanvang buffet.
In het rittenboek zijn, naast een aantal  Gooise bezienswaardigheden, ook 
eventuele lunchlocaties aangegeven voor onderweg.
 
De inschrijvingsdatum loopt tot vrijdag 1 september.
We zien jullie graag op 10 september aan de start bij Pon in Naarden.
Peter de Jong en George Steur. 7
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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

 
Deze laatste optie is het dus uiteindelijk geworden. De transporteur is
dezelfde die in oktober 2015 de Type 34 uit Italië heeft opgehaald.  Op
14 maart heeft het transport uiteindelijk plaatsgevonden. Om halfvier ’s
middags stond de chauffeur met oplegger op de stoep in Tuitjenhorn
om alles op te laden. Een hele vrachtwagen met oplegger gevuld met
Karmann Ghia’s, wat een machtig mooi gezicht! Om vier uur stonden
ze allemaal vastgesjord en klaar voor transport naar Winterswijk. Diezelf
de avond om een uurtje of acht was de combinatie gearriveerd voor
onze deur. De Karmanns heb ik zelf op en van de vrachtwagen afgere
den. Het was nog even spannend om alles in het pikkedonker van de
wagen te rijden, maar om negen uur ’s avonds stond alles in de schuur.
 
Het is heerlijk dat alle auto’s nu direct naast het huis staan. Even een
rondje rijden wordt een stuk makkelijker en ook het vertroetelen en af
en toe kijken naar de Karmanns is stukken eenvoudiger geworden. Ik
moet de schuur nog wel definitief inrichten, maar dat heeft even geen
prioriteit en schaar ik voorlopig onder de noemer “luxeprobleem”!

TE KOOP.
Blauwe Karmann Ghia, type 14. Bouwjaar 1969. California import.
Verchroomde motor, 1600 cc, geen roest.
Blauw metallic, chrome wielen, Porsche afgemonteerd.
Al 8 jaar in bezit, geen roest. Prijs Euro 17500,-
Inlichtingen 06-54616497
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Dan de tentoonstelling zelf. Acht
hallen, ja je leest het goed, acht
hallen met de leukste snufjes, au
to’s clubs en alles wat je maar kunt
bedenken. Van BMW Isetta tot en
met de Citroen club. Van Motor
fiets van het merk Zundapp tot en
met de dikste Harley’s en BMW’s als
Cafe Racers aan toe. Alles was er
te zien.

Maar het mooiste stond ergens halverwege. De studiemodellen van Karmann. De eerste Ghia’s die bedacht
waren stonden er gewoon om aan te raken. Het voelde net als een kind in een snoepwinkel. Ogen en handen
te kort. Echt een plaatje. Een ontwerp uit 1953 (het Urmodell) stal echt de show.

Aangekomen in het hotelletje, een typisch Duits hotelletje met kleedjes all over the place, konden we op zoek
naar een fatsoenlijke maaltijd. In de straat waren we een restaurant tegen gekomen op de heenweg, maar
dat was nagenoeg leeg, dus we zijn even gaan zoeken een paar straten verderop en zowaar een Griek met
een redelijke kaart voor weinig. Dus eten en slapen, want de volgende dag wilden we vroeg op om veel te zien.
Na een ontbijtje even kort aansluiten in de file voor de parkeerplaats en voor € 5 parkeren voor de deur van
de enorme hallen. Dat doen ze in Duitsland veel beter dan in Nederland. Een klein bedrag voor een hele dag
parkeren en dan nog wel voor de deur. Kunnen we bij de RAI en de Beatrix hallen een voorbeeld aan nemen.
Maar goed, de Duitsers zijn meer auto liefhebber dan de Nederlanders denk ik dan maar.

 Een weekend in Bremen. (4 febr. 2017)
Ergens in de maand januari viel mijn oog op een beurs in Bremen, de
Bremen Classic Motorshow. Een beurs met als thema Karmann. Ik had
van te voren nooit geweten dat er zoveel bedacht was vanuit een ont
werpersbrein. Niet allemaal door één man natuurlijk, maar toch wel
geschoeid op een vergelijkbare leest.
Samen met Raymond des Bouvrie zijn we op vrijdag middag naar Bre
men afgereisd. Op zoek naar het hotel dat we geboekt hadden. Geluk
kig was het niet al te druk op de weg. Alleen even het laatste stukje een
staartje van een file, maar de navigatie hielp ons de weg te vinden, toen
we toch maar gewoon een afslag namen op goed geluk.

De eerste contouren van een Kar
mann waren duidelijk zichtbaar.
Geen B-stijltje te bekennen en de
luchtinlaten aan de achterkant. De
ontwikkelingen waren heel helder
zichtbaar.
De plaatjes zeggen genoeg. De
luchtinlaat verplaatst naar de
voorkant. Tja wat wil je, je hebt rij
wind nodig om die onrustige
boxers te koelen. Dan de lampen
die van lager naar laag en naar de
bovenrand van het spatscherm
verhuisden. Heel duidelijk zicht
baar.
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Dan de ponton die een cabrio was. Een echte vierzitter. Ongekende ruimte en pracht.
Raymond en ik bleven onze ogen uitkijken. De dag vloog voorbij.
In de laatste hallen echter kwam de wens van Raymond uit. De hele dag hebben we het gehad over sturen.
Met name houten sturen. Licht van kleur, donker van kleur. Alles kwam voorbij. Spaken met ronde gaten of
spaken met langwerpige sleufopeningen. De een was nog mooier dan de ander. Met name het filosoferen
over welke mooier stond in de  blauwe auto van de familie Des Bouvrie  was geweldig. Juist het net niet
kunnen beslissen welke mooier was, kwam tot een climax bij de stand met tweedehands sturen. Echter de
prijs was niet tweedehands. Gewoon net zo duur en soms duurder dan nieuw en dan moet er nog een
passende naaf bij gezocht worden. Dus het was passen, vasthouden, keuren en weer terughangen, maar
het was de moeite waard.

Ook het interieur werd doorontwikkeld. Een soort van bakelieten dashboard werd er initieel gemaakt. De la
tere modellen vertonen een grotere gelijkenis met de beter bij ons bekende modellen. Wielen en doppen.
Vanuit één stuk gegoten staal tot en met de bekende gaatjes modellen. Bolle wieldoppen maakten plaats
voor de plattere versies. Met of zonder chroomrand in de velg rand. Alles was er te zien. Kleuren te over en
met name de oudere modellen hebben de voor mij zo bekende kleur ‘net niet wit’ in alle tinten die je maar
kunt bedenken.
Raymond en ik waren het er wel over eens dat er echt een plaatje stond. Het VW Karmann Ghia Urmodell uit
1953 versie was echt overweldigend.
Maar er was meer. het studie model van het type 34 was ook gruwelijk mooi. Een coupe lijn met de lampen
dicht op elkaar, een soort van boze set ogen aan twee kanten onder een donkere wenkbrauw. Elke hoek
van de auto gaf weer een nieuw lijnenspel te zien.

Na een lange dag van slenteren en kijken naar alle mooie ontwerpen
en niet alleen van Karmann, er stonden ook Porches, Kevers en ja zelfs
Chevvies, moesten we toch bekennen dat er niets boven onze eigen
Karmann Ghia gaat en gingen we dus voldaan weer richting auto om
met hoge snelheid, ja snelheden die twee keer de Karmann Ghia snel
heid zijn, weer naar huis. Einde van een heerlijk weekeinde waar twee
volwassen mannen zich hebben kunnen vermaken met auto’s zoals
kleine jongetjes uren lang met hun eerste Dinky Toy hebben kunnen
spelen.
Kijk naar de plaatjes en geniet lekker met ons mee van alle mooie ele
menten die Karmann in zijn ontwerpen heeft weten te stoppen.
Detail; Raymond heeft in de week na de beurs een schitterend houten
stuur voor een betaalbare prijs via Marktplaats weten te scoren.
Wouter Bakker en Raymond des Bouvrie.
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VERSLAG TECHNISCHE DAG 8 APRIL 2017 TE GOUDA 

Op zaterdag 8 april was de KGCN opnieuw te gast bij van Beynum te
Gouda voor onze technische dag.
’s-Morgens tussen 10.00 en 11.00 uur werden wij verwacht op boven
staand adres, waarna wij na een heerlijke kop koffie verwelkomd werden
door onze voorzitter Jan van Ruijven.  Na het welkomstwoord kregen wij
van Kees Schultz een uitgebreide uitleg over de diverse onderdelen van
de motor welke in onze KG dient te zitten. Ook werd er uitleg gegeven
hoe wijzelf eenvoudige reparaties kunnen uitvoeren met de nodige tips.
Om dit verslag niet al te saai te maken zal ik niet nader ingaan op de
technische details. Misschien is het wel een goed idee voor onze leden
om de technische dag zelf eens te bezoeken. Dit is, denk ik, voor menig
een een eye opener. 

Aangezien van Beynum over een goed geoutilleerde werkplaats beschikt, stonden diverse KG op diverse
bruggen. Marianne Pot vond de uitleg van Kees wel interessant, maar vroeg zich af of de reparaties welke
uitgevoerd dienen te worden ook simpel te doen zijn als de motor zich daar bevindt waar die behoort, nl. in
het motorcompartiment. Kees gebruikte nl. een losse motor voor zijn uitleg en demonstratie. Kees wendde
zich tot de KG van Marianne en begon daar o.a. aan de carburateur, ontsteking en de V-snaar te sleutelen,
dit tot grote schrik van Marianne. Ik weet niet of zij al over de schrik heen is, maar volgens mij rijdt haar KG
weer als nieuw?

Tijdens deze technische dag was er ook de mogelijkheid om je KG te
laten taxeren door Steijn Sportcars Taxaties. Hier werd door een 7-tal
leden dankbaar gebruik van gemaakt. Ik weet niet of de betreffende
eigenaren tevreden waren over het taxatie bedrag, ik heb daar niet naar
gevraagd. Ik ga er vanuit van wel.
Tijdens de lunch presenteerde Hans de Vries de nieuwe KG-petten, die
via de website besteld kunnen worden.
Naast de technische dag en de taxatie was er een mogelijkheid voor
het publiek om desgewenst een rondrit(je) mee te maken in een KG van
een van de leden. Hier is echter geen gebruik van gemaakt tot bijna
aan het einde van de dag een oudere dame zich meldde om de KG’s
van dichtbij te bewonderen. Johan van Coesant stelde zijn KG ter be
schikking voor een rondritje, welke door de betreffende dame dankbaar
werd aanvaard. Over het deuk(je) zullen we maar zwijgen.
Al met al een zeer gezellig dag met een behoorlijke bezetting.
Wij willen hierbij de firma van Beynum hartelijk danken voor de bereid
willigheid waarmee zij hun garage beschikbaar hebben gesteld en de
eveneens zeer smakelijke lunch .
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Een gesprek met Henny en Tineke van Kranen staat borg voor een paar
stevige, maar duidelijke uitspraken. Dat kenmerkt tegelijkertijd ook de
passie, de betrokkenheid van beiden voor het werk, hun bedrijf in
Krimpen aan de IJssel. Op 18 februari werd, met een drukbezochte re
ceptie, het 25 jarig bestaan en de opening van de nieuwe ontvangst
balie, gevierd aan de Slikslootstraat. Veel oude bekenden, maar ook
nieuwe klanten waren aanwezig. 

EEN BEZOEK AAN DE JUBILERENDE HENNY VAN KRANEN.

 
Zijn lopende projecten zijn bijna
dagelijks te aanschouwen op Fa
cebook. “ Internet wordt in zijn op
tiek een steeds belangrijker middel
om klanten te bereiken.” Klanten
shoppen veel meer en daarom is
hij druk bezig met het opzetten van
zijn web-shop Karmann Ghia Parts.
nl. Behalve een web-shop heeft
Henny ook nog het plan om aan
de zaak een winkel te beginnen.
“Maar alles op zijn tijd, want ik heb
het druk genoeg op dit moment.
Gelukkig gaat het met mijn ge
zondheid weer goed. Ik wil het na
melijk volhouden tot ik 100 ben!”
 En dat moet wel, want hij maakt
zich  ernstig zorgen over het ver
dwijnen van de kennis  van lucht
gekoelde motoren. “Jongere mon
teurs worden opgeleid met com
putertechniek en daarom is het
belangrijk dat de informatie over 
luchtgekoelde techniek bewaard
blijft. “  Vanzelfsprekend op inter
net, maar hij ziet daarin ook een rol
voor de Karmann Ghia Club Neder
land. Henny van Kranen, vakman,
bestrijder van die belachelijke mili
euzone in Rotterdam, een van de
eerste leden van de KGCN en
trouw adverteerder in de Ghia
Varia,  gaat door met bouwen en
verbouwen.
 
George Steur en Peter de Jong.
 

Ooit als “hobby” ontstaan, maakte Henny 25 jaar geleden de stap naar een eigen bedrijf. Eerst met een bus
als rijdende werkplaats en de schuur van moeder van Kranen als vaste werkplaats, later in het huidige pand.
In die periode haalde Henny ook zijn patroons- en middenstandsdiploma en deed hij het onderhoud bij een
oldtimermuseum. Van alle markten thuis, maar zijn specialiteit blijft het las- en plaatwerk bij onderhoud en
een geheel of gedeeltelijke restauratie. Binnen de Karmann Ghia Club kan menig lid getuigen van zijn vak
manschap. 
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Dit wordt een fantastisch rit, gecombineerd met een plezierig evenement. Het is absoluut de moeite waard
u nu in te schrijven en een mooi stuk Nederland te zien vanachter de voorruit van uw Karmann Ghia.
De rit is voor KGCN-leden gratis. Leden kunnen zich op de gebruikelijke manier via het aanmeldingsformulier
op de website aanmelden.
www.karmannghiaclub.nl

Zomerrit op het mooie Voorne Putten en Goeree Overflakkee !

Programma:
10.00-10.30     Opstellen van de KG deelnemers op de Hofweide te Oostvoorne (3233AL).
11.00- 12.00    Equipes ontvangen route-documenten en ritschilden.
12.30               Start van de rit door Jacoba van Beieren.
17.00               Finish bij het festival terrein.
17.30               Prijsuitreiking

 
Op zaterdag 17 juni is er in Oostvoorne het BuytenLustfestival. Een festival vol evenementen, van foodtrucks
tot een kindermarkt en van “Heel Oostvoorne bakt” tot elektrische auto’s.
Speciaal voor ons als Karmann Ghia rijders is onze zomerrit gekoppeld aan dit BuytenLustfestival in Oostvoor
ne. De start van deze afwisselende rit zal plaatsvinden door Jacoba van Beieren, de Vrouwe van Voorne.
De rit heeft een lengte van 90 km en voert u langs veel mooie en interessante plekken op Voorne Putten en
Goeree Overflakkee. De finish is weer bij het BuytenLustfestival in Oostvoorne. De prijsuitreiking voor de beste
puzzelaar tijdens de rit, zal plaatsvinden op het festivalterrein.
Alle deelnemers zijn bij deze uitgenodigd om daarna nog gezellig na te praten over de zomerrit op het festi
val terrein.
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Zaterdag 17 juni wordt de sfeervolle Hofwei in Oostvoorne, omgetoverd in het BuytenLust festival. Een festival
dat u niet mag missen, met muziek, Food- en Lifestyle market,  lekker eten en drinken verzorgd door een va
riëteit aan foodtrucks. Ook is er een scala aan oldtimers te bewonderen. Voor de kinderen is er een kleed
jesmarkt, een prachtig poppentheater en nieuw dit jaar de bakwedstrijd  `Heel Oostvoorne bakt!
 Jacoba van Beieren zal afdalen van de Burcht en met haar gevolg  gastvrouw zijn op dit gezellig en brui
sende festival. Zo wordt een lange  traditie in ere gehouden. De Burght is tenslotte Jacoba haar vroegere
Buyten verblijf.

BuytenLust festival

Heel Oostvoorne bakt
Voor de jeugd is er een bakwedstrijd: Heel Oostvoorne bakt! Wie bakt de lekkerste en mooiste cupcakes? 
Ook is er voor de kinderen een gezellige kleedjesmarkt en een groot poppentheater met voorstellingen ge
durende de gehele dag. Aanmelden voor de kleedjesmarkt kan via:  BuytenLustkids@gmail.com

Foodtrucks en muziek
Centraal op het BuytenLust festival
staan de foodtrucks.  Vanuit de
sfeervolle, authentieke foodtrucks
wordt een breed  scala aan lekke
re gerechtjes  voor jong en oud
geserveerd. Gedurende de gehele
dag treden er diverse muziekgroe
pen op, die zorgen voor een gezel
lig zomers sfeertje.

Oldtimers en supermoderne elektronische auto´s
Diverse oldtimer clubs, zoal de MG club,de Keverclub en Karmann Ghia club geven acte de présence op
 het BuytenLust festival. De Karmann Ghia club Nederland heef zelfs de prachtige omgeving van Oostvoorne
uitgekozen voor het rijden van haar landelijke zomerrit met start en finish op het BuytenLust festival.   Tegenover
 deze prachtige oldtimers, waarvan een groot deel gedurende de hele dag bewonderd kan worden, worden
ook dé nieuwste supermoderne  elektrische auto´s ten toon gesteld.  Diverse grote merken, zoals Tesla,
Mercedes, Volkswagen, Hyundai en Renault zullen hun nieuwste geavanceerde elektrische modellen laten
zien. Voor meer info: arieroskam@gmail.com

Het BuytenLust festival begint om
11.00 en eindigt om 20.00. Voor
meer nieuws en updates van het
BuytenLust festival, zie de  website
www.evenementenoostvoorne.nl  of
via facebook: BuytenLust festival 

Food en lifestyle market.
Op het BuytenLust festival is een deel van de pittoreske Hofweide inge
richt als een zomermarkt. De markt heeft een breed  aanbod van pro
ducten op het gebied van Food, zoals  sapjes , fruit , banket, gerookte
paling etc.. Bij de Home-,  Lifestyle en Brocante treft u creatieve creaties
op het gebied van kleding, klein meubels, sieraden, woning- en tuinac
cessoires en kunst. Er zijn nog enkele marktplaatsen beschikbaar, heeft
u interesse meldt u dan snel aan: steentjevoorsteentje@hotmail.com
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VW HYPERREALISTISCHE KUNST.

De Kunsthal in Rotterdam presenteert tot 4 juni a.s. een overzicht van
hyperrealistische schilderkunst van ruim dertig kunstenaars.Het werk is
zo geschilderd dat ze de indruk wekken foto’s te zijn. Het resultaat is
echter veel meer dan een kopie. De kunstenaars nemen objecten uit
het dagelijks leven  en gebruiken veelal fotografie als uitgangspunt voor
hun schilderkunst. De schilderijen wekken de suggestie van extreme
detaillering. Vaak worden auto’s of gedeelten van auto’s afgebeeld en
op de tentoonstelling is daarvan een aantal voorbeelden te zien.(N.B.
Op de tentoonstelling hangen dus niet alleen werken met auto's.) Een
van die kunstenaars is Don Eddy en bij het zoeken op internet naar
meerdere werken van hem bleek hij een duidelijke voorkeur te hebben
voor de Kever. Op deze pagina een aantal voorbeelden, maar het
kunstwerk met de Karmann is natuurlijk de klapper!
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DE KARMANN VAN ........... MARIANNE POT.

Een dag uit ’t leven van de Karmann Ghia DH-17-32 
In mei 2014 kocht ik mijn KG cabrio 1963, ik werd lid van de KGCN. Al in oktober kwam de KG 1970 halfauto
maat bij toeval op mijn pad. Ik kocht de auto en omdat de cabrio een 1200 motor heeft, er nog aan gesleu
teld werd en er een nieuwe kap op kwam, vertrok ik in de zomer van 2015 met de coupé, een 1600, met de
club naar Denemarken. De beste manier om de auto te leren kennen, was m’n idee.
 
Het was een feestje, het evenement was zeer de moeite waard, we waren met een gezellige club en de auto
reed als een zonnetje. Toen ik tijdens de georganiseerde rit onderaan een heuvel wilde remmen weigerden
echter de remmen. Bij het intrappen van het pedaal gebeurde er tot mijn grote schrik helemaal niets. De
handrem bleek nog aangetrokken en nú weet ik, dat het één het gevolg is van het ander. Gelukkig kon ik
op de motor remmen en functioneerden de remmen even later alweer goed. Het zelfherstellend vermogen
van de auto, vermoedde ik.
Doordat de remvloeistof te heet wordt, ontstaat een stoomluchtbel. Zodra de stoom afkoelt wordt het weer
vloeibaar en is dan niet meer samenpersbaar, zodat er weer remdruk ontstaat (met dank aan Kees).

De auto werd op de brug gezet en de remtrommels van de achterwielen
werden gedemonteerd. Toen er ruime kwam bij het 1e wiel, viel meteen
de remvoering op de grond. Dat was de boosdoener, losgekomen van
de remschoen. Waarschijnlijk t.g.v. de ontstane hitte bij het rijden met
de handrem erop. ;(
 
Samen reden we naar Volks Repairs, waar ik nooit eerder geweest was.
Ben onder de indruk van de klantvriendelijkheid, kennis èn het assorti
ment. De juiste remschoenen waren gelukkig in voorraad. Bij terugkomst
had Kees e.e.a. al snel en professioneel helemaal in orde. De nieuwe
remschoenen werden gemonteerd, de beugels van de handrem
overgezet, de remstelnokken gesmeerd, de trommels er weer op, de
grote moeren weer goed vastgezet en geborgd met een splitpen en
tenslotte de schoenen afgesteld.
 
De ruitensproeier die niet werkte werd ook nog onder handen genomen.
Ik weet nu hoe ik deze weer werkend kan krijgen en kreeg ook aanwij
zingen om een stilstaand klokje weer aan de praat te krijgen. Hier en
daar werd er iets in de olie gezet, tenslotte kregen de banden extra lucht
èn (hele goeie tip) ook de reserveband, waarvan de spanning inmiddels
wel erg laag geworden was (nooit aan gedacht).
De auto remt weer als nooit tevoren. ’t Was een drukke dag, de dag is
omgevlogen, was welbesteed leerzaam en heel gezellig.
Nu òp naar de APK-keuring!
 
Volgende klus: de carburateur uit elkaar halen; misschien een interes
sante vraag voor de Technische Dag…..

Daarna weer vele kilometers en ritten met groot plezier gereden. Afgelopen seizoen echter hoorde ik een raar
geluid als ik het rempedaal intrapte. Eerst geen aandacht aan besteed, maar tijdens de zomerrit in Brabant,
waarbij mijn zoon Arnoud reed, werd het wel heel erg en bij thuiskomst gaf het steeds echt een klap en trok
de auto scheef weg bij het remmen. Bij de vakgarage om de hoek zei de “VW-expert”, dat het in de koppe
ling zat. Nou ben ik een leek, maar ik wist dat dát niet juist kon zijn!
 
Ik vroeg onze technische vraagbaak Kees Schultz of hij kon zeggen wat er aan mankeerde. Kees kwam kijken,
reed een rondje en zei dat ik er absoluut niet meer mee mocht rijden wegens gevaar voor blokkeren en/of
slippen. Vandaag reed Kees voor met de “ambulance”. De Karmann werd opgeladen en samen reden we
naar de werkplaats van een vriend van hem om te zien wat ’t euvel was.
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 12 MAART 2017.

Opening
Jan opent de vergadering om 13.30 uur.
 
Ingekomen stukken
Er zijn 28 stemgerechtigden waarvan 2 machtigingen. Een aantal leden heeft zich afgemeld.
 
Goedkeuring notulen 2016
Geen opmerkingen over notulen. Worden goedgekeurd.
 
Jaarverslag voorzitter
Jan licht het verslag toe. Er zijn geen opmerkingen, waarbij ze wordt vastgesteld.
 
Jaarverslag penningmeester 2016
We hebben een financieel gezonde club. We hebben aan onze verplichtingen voldaan en het eigen vermo
gen kan gehandhaafd blijven. Reserve voor het beleidsplan is veilig gesteld. Hans laat het overzicht van het
boekjaar zien. Hans heeft de kas opgeheven, het geld is op rekening gestort. Vervolgens laat Hans de uitga
ven zien. Doordat er geld overbleef, konden we investeren in nieuwe spullen voor de stands op de verschil
lende evenementen. Met een nieuwe lampenset en beurstent kunnen we aanzienlijk kosten besparen. De
oude spullen zijn verkocht. Na een vraag uit de zaal, zullen deze in het vervolg eerst aan de leden worden
aangeboden. Hans licht de posten representatie en de post onvoorzien toe. Enkele leden hebben de Fehac
cursus Kascommissie gevolgd. Hieruit bleek dat de kascontrole commissie kan worden aangesteld voor een
bepaalde tijd en telkens opnieuw kan worden herkozen. Bestuursvergaderingen worden gehouden op loca
tie bij George. We carpoolen en besparen zo op benzinekosten. Hans legt vervolgens de liquide middelen
uit. Conclusie, we staan er financieel heel goed voor.
 
Verklaring kascontrole commissie 2016
De leden van de kascontrole commissie hebben geen onvolkomenheden gevonden. Voorstel tot decharge
verlening wordt voorgelezen.
 
Voorstel tot dechargeverlening bestuur voor het jaar 2016
Het voorstel voor dechargeverlening wordt unaniem door de vergadering overgenomen. Jan dankt Hans
voor het vele werk dat hij heeft verricht betreffende de financiën.
 
Verkiezing leden kascontrole commissie
Pierre Gilissen en Vincent Peters blijven aan tot 2018. Peter Bakker (niet aanwezig) had zich kandidaat gesteld
als reserve lid. Doordat niemand zich als tegenkandidaat voor de functie reservelid aanmeldt, wordt Peter
Bakker unaniem gekozen. 
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Begroting 2017
Hans laat de begroting voor 2017 zien. Hierin is uitgegaan van 340 betalende leden. We hebben twee
nieuwe adverteerders, te weten Ghio en Ames. Door een driejarig contract met de huidige drukker worden
de kosten van de Ghia Varia teruggebracht, afhankelijk van het aantal pagina’s. We gaan nieuwe folders/
flyers drukken. Bestuur gaat na of dit kan via drukwerkdeal.nl. Het schijnt erg goedkoop te zijn (tip van een
lid). Winterfestijn is aanzienlijk goedkoper uitgevallen door aanschaf van een beurstent en nieuwe lampen.
Het huren van een grote bus en krachtstroom is nu niet meer nodig.  We houden in de begroting extra geld
over voor een nieuwe website. De website staat op instorten, het forum werkt niet meer en een update is niet
meer mogelijk. 
De begroting wordt door de vergadering unaniem goedgekeurd.
 
Voorstel contributie 2018
Contributie wordt gehandhaafd op € 32,50. Betalingen die na 1 februari binnenkomen, krijgen 2,50 extra
kosten in rekening gebracht.
 
Voorstel evenementenkalender 2017
Marianne blikt kort terug op de evenementen van vorig jaar. Overall kan worden geconcludeerd dat er mooie
evenementen zijn georganiseerd en dat we kunnen terugkijken op een succesvol jaar.
Marianne blikt vooruit op de evenementen voor het komend jaar. Als mensen zich nog niet hebben opge
geven, wordt geadviseerd dit alsnog te doen. Organisatie rond de ritten van dit jaar is inmiddels in volle gang.
We hebben nog bemanning voor het IKW nodig. Johan Coesant wil dit waarschijnlijk wel doen. Jan organi
seert een buitenlandrit naar Wolfsburg. Inmiddels zijn er 20 auto’s en 38 mensen. Er wordt gevraagd om een
aanbetaling te doen bij aanmelding. Deze wordt uiteraard in mindering gebracht op de uiteindelijk rekening.
 
De ritten worden zoveel mogelijk centraal uitgezet, zodat er zoveel mogelijk verschillende leden mee kunnen.
Daarbij wordt ook rekening gehouden met sponsoren van het evenement. Bij het plannen van de data wordt
zoveel mogelijk rekening gehouden met overige evenementen en vakanties.
Hans laat het filmpje zien van de technische dag van 2016.
 
Jaarverslag ledenadministratie
Rinus geeft een presentatie over het aantal leden. Aantal leden daalt, dit is bij overige oldtimerclubs ook zo.
Er zijn 27 opzeggers in 2016, 18 nieuwe leden. Rosmalen heeft ons 9 nieuwe leden opgeleverd. Uiteindelijk
hebben we 2 leden moeten royeren, reden is niet bekend. Bij een opzegging wordt er door middel van een
telefoontje geprobeerd de reden te achterhalen en waar de auto naar toe is gegaan. Wellicht wil de nieuwe
eigenaar lid worden. Het lukt helaas niet altijd om de nieuwe eigenaar te achterhalen.
 
2e uitwerking beleidsplan 2015-2020
Jan geeft een presentatie over de vordering van het beleidsplan. Het lidmaatschap van de KNAC heeft een
positieve uitwerking. KGCN staat ook op de site van KNAC. Kofferbak verkoop is lastig te realiseren. Het 25
jaar lidmaatschap wordt gecombineerd met het jubileum.
Het is wenselijk het bestuur uit te breiden met medewerkers (commissieleden). Eén en ander is reeds gerea
liseerd bij redactie en websitecommissie.
Jan heeft reeds enkele gesprekken gehad over PR functionaris, maar helaas tot op heden zonder resultaat.
Jan doet een oproep voor ondersteuning bestuur. Belangstellenden kunnen zich melden bij een van de
bestuursleden.
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Voorstel tot vaststelling Huishoudelijk reglement KGCN
Er is een nieuw huishoudelijk reglement (HH) , dat staat op de website. In overleg met de vergadering wordt
besloten dat Jan de belangrijkste wijzigingen doorneemt. Het HH is een aanvulling op de statuten. De statu
ten zullen altijd de basis blijven, deze kunnen alleen worden gewijzigd bij notaris. Voor een HH is dat niet
nodig, dit dient bij stemming ALV te gebeuren. Een aantal zaken staat niet vermeld in het HH, dit geldt bij
voorbeeld voor het organiseren van een rit. Hiervoor is een apart document opgesteld door Marianne, welke
zal worden uitgereikt aan de organisator(en) van een rit. Een stemgerechtigd lid verlaat de vergadering,
waardoor het aantal stemgerechtigden daalt tot 27.
Het HH wordt verder op hoofdlijnen besproken en na stemming unaniem goedgekeurd en vastgesteld.
           
Ghia Varia & website
George geeft een presentatie. Hij roept wederom leden op om stukjes aan te leveren voor de Ghia Varia.
 
Website
Er is een abonnement met Ben Gos. Hij zal onze nieuwe website bouwen (eenmalige kosten) en ondersteunt
ons bij problemen, updates, etc. (maandelijkse kosten). Communicatie geschiedt door de leden van de
website commissie. De planning is dat de nieuwe website uiterlijk 1 januari 2018 operationeel is. De domein
naam KGCN blijft eigendom van de club.
Ben laat een preview zien van de nieuwe site. Een aantal zaken zijn nog niet vastgesteld door de website
commissie, zoals, wat kun je zien als lid/geen lid en wie kan wat op de site zetten (zoals foto’s). Het forum zal
niet terugkeren, daar komt iets anders voor in de plaats.
Er zal op de nieuwe site aandacht zijn voor de sponsoren, bijvoorbeeld met een link naar hun site. Facebook
pagina zal blijven bestaan. De aanwezigen zijn enthousiast over de nieuwe site.
 
Periodieke bestuursverkiezing
Peter de Jong is aftredend en herkiesbaar. Peter wordt met algemene stemmen aangenomen.
 
Rondvraag
Rein Bonhof spreekt zijn waardering uit voor het bestuur en dankt hen namens alle aanwezigen voor hun inzet.
Onze stand in Rosmalen zag er leuk uit, maar leek wel een verkoopsite. Is een ‘let op’ voor de volgende keer.
Komt er weer een papieren ledenlijst? Nee, deze is op te vragen bij de secretaris.
Waarom geen lunch bij de ALV? In verband met kosten wordt alleen koffie/thee en een borrel met hapjes
na afloop geregeld.
Kofferbakverkoop in Wanroij? Ja, nemen we mee  in de organisatie. 
 
Sluiting
Er wordt een groot aantal mensen bedankt voor hun inzet voor de club, zonder hun inzet zijn zaken niet
mogelijk.  Zij krijgen een presentje.
De vergadering wordt gesloten om 16.30 uur.
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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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# 01950

Deze 6 volt regelaar is 100% 
elektronisch maar heeft de look van de 
originele regelaar, hij is betrouwbaarder 
en de afregeling is vele malen preciezer. 

6 volt spanningsregelaar

# 03468# 02403

Deze klembeugel is te vinden aan de 
onderzijde van de stuurkolom waarmee 
de stuurstang� ens wordt vastgeklemd. 
Geen reproductie maar origineel VW met 
andere woorden een gegarandeerde 
pasvorm.

De ruitenwisseras wordt bij de Kever, 
Karmann Ghia, Bus en type 3  door de 
carrosserie vastgezet met twee platte 
messing moeren, de Kübel maakt 
alleen gebruik van deze moeren aan de 
buitenzijde.

Stuurstang� ens klembeugelRuitenwisseras moeren

# 07125

Kapframe reparatiedelen voor de Volkswagen Kever cabriolet

Kever cabriolet t/m 1967 Kever cabriolet vanaf 8.1967 t/m 7.1972

www.Paruzzi.com/catalogus

Digitale Catalogus voor uw Ghia

Een compleet nieuw kapframe is nog niet 
nieuw leverbaar maar met deze nieuwe 
reparatiedelen kun je wel het bestaande 
frame restaureren. Deze delen vervangen 
voor de wagens t/m 7.1967 de eerste 
33 cm en voor de latere bouwjaren de 
eerste 35 cm vanaf de voorzijde waaraan 
onder andere de voorbalk is gemonteerd. 
Qua materiaaldikte gelijk aan het 
origineel en worden per paar geleverd 
(links en rechts).

# 41850

Deze olie aftapplug is gebruikt voor de 
automatische versnellingsbak van de 
Kever en Karmann Ghia  en tevens als 
olie aftapplug van de type 4, waterboxer 
(WBX) en de latere diesel motor. 

Olie aftapplug

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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