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INHOUDSOPGAVE

Luchtgekoeld
 
Op advies van het Fehac-bestuurslid Doede Bakker (Voorzitter Commissie Tweewielers) hebben Loes en ik
onlangs deelgenomen aan de jaarlijkse 3-daagse Fiva World Rally voor oldtimer motorfietsen, die dit jaar
werd gehouden in Cavaillon in Zuid-Frankrijk (Provence). Deze keer met onze BMW Zijspancombinatie R60,
bouwjaar 1969 (hetzelfde bouwjaar als onze Karmann Ghia).
 
Vele deelnemers stonden in Cavaillon urenlang mijmerend naar die ‘luchtgekoelde’ motorfietsen te kijken,
in bouwjaar variërend van 1914 tot 1987 (de motoren moesten minimaal 30 jaar oud zijn). En waren maar
liefst 30 motoren van vóór 1940; de rest uit de, 40-er, 50-er en 60-er jaren. Loes en ik waren één van de 126
deelnemers. We genieten allemaal van de techniek en het geluid dat een luchtgekoelde motor voortbrengt.
En in mijn geval is het geluid van een luchtgekoelde boxermotor je van het! Ik bezit daarom voertuigen met
boxermotoren op 2, 3 en 4 wielen. Met luchtgekoelde boxermotoren ben ik opgegroeid. We weten ook alle
maal dat een luchtgekoelde motor ouderwetse techniek is. Eigenlijk jammer dat die in de autowereld niet
meer bestaat. De Porsche 911 en de VW-Kevers zijn denk ik één van de laatste auto’s die de luchtgekoelde
techniek trouw zijn gebleven. De Kevers zijn zelfs nog gefabriceerd tot 2003 (in Mexico wel te verstaan). Bij
moderne motoren is die magie er wel een beetje af. De charme van de eenvoudige techniek, zonder koel
vloeistof en radiatoren, zonder elektronische inspuitsystemen, boordcomputers, sensoren, turbo’s, etc.
 
Het aantrekkelijke van luchtgekoelde motoren is de eenvoud en het geluid. Of dat nou een motorfiets betreft
of een auto. Door die eenvoudige techniek kan je er zelf nog het een en ander aan doen om hem aan de
praat te krijgen (of te houden). Ook prijstechnisch heeft dat zijn voordelen. Onder de klassieke auto’s is de
Karmann Ghia in mijn ogen het charmante bewijs van een perfecte combinatie. Het Italiaanse design ge
combineerd met de luchtgekoelde viercilinder boxermotor. Tijdens de Zomerrit op 17 juni in Oostvoorne
hadden we toch maar weer een mooie ‘line-up’ van 24 van die prachtige Karmanns. Zelfs Jacoba van Bei
eren, die ons startte, was onder de indruk. We hebben ervan genoten.
 
Iedereen graag tot ziens bij onze volgende evenementen.
 

VOORWOORD                                                      JAN VAN RUIJVEN

Dankbericht
 
Lang deze weg willen wij het bestuur van de Karmann Ghia Club Nederland en de leden hartelijk danken
voor alle aandacht die wij hebben ontvangen na het ernstige ongeluk met de Karmann in Spanje. Peter
heeft een zware hersenkneuzing opgelopen en Nikorina is er, met uitzondering van blauwe plekken won
derwel goed vanaf gekomen. De Karmann is echter total-los verklaard en inmiddels door ons verkocht.
Mede gelet op onze leeftijd zijn wij gestopt met de Karmann. Aan een langjarig lidmaatschap is hiermee
een einde gekomen.
Nogmaals hartelijk dank.
 
Peter en Nikorina Mertschuweit.
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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

In november 2016 ben ik, Bert Janssen 50 jaar geworden.
Dit is natuurlijk niet zomaar een verjaardag, dus meende mijn vriendin
me te verrassen met een origineel cadeau. Mijn interesse voor de Kar
mann Ghia was de aanleiding hier iets mee te doen. Zelf heb ik er geen,
maar ben al enkele jaren lid van de club.
Ze heeft op internet gezocht waar een Karmann Ghia gehuurd kon
worden voor mijn verjaardag, maar dat viel best wel tegen. Uiteindelijk
heeft ze het clubblad erbij gepakt en gekeken of hier iets in stond met
betrekking tot verhuur. Helaas kon ze hier ook niets vinden.
Ze heeft toen de stoute schoenen aangetrokken en het hele bestuur van
het clubblad gemaild met de vraag of zij mij hiermee konden helpen
en tips hadden om een Karmann Ghia te huren voor die speciale dag.
Direct kreeg ze reactie van Hans, die het een leuk idee vond, en in zijn
CC Patrick Baptiste inschakelde om contact met mij op te nemen. Ook
hij reageerde direct en schreef in zijn mail dat ze zijn Karmann Ghia die
dag wel kon huren. Alles was geregeld.
Op mijn verjaardag heeft ze mij eerst een uur laten rijden (van Venlo
naar Veghel), voordat ik mijn cadeau zou zien. Op de afgesproken plek,
een grote parkeerplaats, stond de Karmann Ghia geparkeerd en toen
ik hem zag zei ik meteen “Kijk, daar staat een Karmann Ghia”. Ze zei:
"Dat weet ik, dat is je cadeau en hier mag je parkeren" en ik keek haar
verbaasd aan. Ze vertelde mij dat deze Karmann Ghia de hele dag tot
zijn beschikking stond en mijn gezicht was een foto waard. Het kwartje
viel en ik was blij verrast.
We maakten kennis met Patrick en kregen de sleutel overhandigd. We
hebben heerlijk rond getoerd en ondanks het regenweer was het voor
ons een geweldige dag. "Dit is het ultieme autorijden", zei ik. We hadden
onderweg veel bekijks en ’s avonds zijn we naar het restaurant gereden,
waar we met de hele familie lekker hebben gedineerd. Vanuit het raam
kon ik naar “mijn” Karmann Ghia blijven kijken.
 De volgende dag hebben we de auto teruggebracht en kregen we van
Patrick nog een rondleiding om zijn andere Karmann Ghias te mogen
bekijken.
Hans en Patrick super bedankt voor het regelen van dit mooie cadeau.
En Hans wel een beetje laat  om hierover een artikel te schrijven voor
jullie clubblad maar beter dan niet.
 

VERRASSING VOOR ABRAHAM.
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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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Onze voorzitter, Jan van Ruijven stelde in de GV van mei 2017 dat de Karmann Club vooral een warme club
is. Onderstaande gebeurtenissen bevestigen zijn stelling.
 
 
Voor de rondrit van 21 mei 2017 had ik mij met 2 personen ingeschreven voor de rondrit, aanvangende in
Beekbergen. Door omstandigheden is dat 1 persoon geworden, maar dat mag de pret niet drukken. Dat
deed de Karmann wel en hoe. Mijn Karmann had een vijftal jaren opgeslagen gestaan en ik vond het eigen
lijk wel weer eens leuk op met dat ding op stap te gaan. Met het oog op de Wolfsburgrit in augustus leek het
mij ook wel een goed idee om een aantal testritjes te maken. Een aantal dagen voor de rondrit heb ik mijn
KG opgehaald en aan de betreffende monteur gevraagd of zij weer helemaal in orde was. Jazeker werd mij
medegedeeld en vol vertrouwen koerste ik naar huis en later naar Beekbergen. Eigenlijk deed zij het best wel
goed.
 
Aangekomen op de plaats van samenkomst, de KG geparkeerd en hier en daar een praatje gemaakt,
koffie gedronken en zoals het mij betaamt een aantal mensen tegen mij in het harnas gejaagd, altijd prijs.
Nadat de voorzitter en de organisator van de rondrit, Wilco de Boer, hun zegje hadden gedaan nam de rit
een aanvang. Het weer werkte volop mee, dit in tegenstelling tot mijn KG. Na een aantal kilometers was er
bij een driesprong wat twijfels of er links- of rechtsaf gegaan moest worden. Voor mij reed Hans de Vries en
achter mij Gerard Dolfing, Bert-Jan van Bolhuis en Jan van Ruijven.  Mijn KG gaf er de voorkeur aan om de
strijd te staken en weigerde vooralsnog om te starten. De KG maar even in de heg geparkeerd, de “alles mag
lichten” aan en mijn achtervolgers door gewezen om de rondrit te vervolgen. Echter hier kwam de hulpvaar
digheid en saamhorigheid naar boven. Zij stopten achter mij en nadat we de KG op een veiliger plaats
hadden geduwd hebben Bert-Jan en Gerard mij weer op weg geholpen, de voorzitter gaf wat mentale on
dersteuning, dusdanig dat ik de rondrit heb kunnen vervolgen.  Hans de Vries reed zoals gezegd voor mij en
vervolgde stoïcijns zijn weg. De eerlijkheid gebiedt mij te vertellen dat hij later wel is teruggekeerd, maar hij
vertelde wel dat hij en Louise van een overheerlijk ijsje hadden genoten.
 
Na dit incident onze weg vervolgd, ontzettend genoten van het parcours dat was uitgezet, (compliment aan
de organisatie) en uiteraard van het weer, hebben we even op een terrasje wat genuttigd en weer doorge
reden. Op zeker moment stopte Hans en dus Jan en ik ook aan de kant van de weg. Op mijn vraag wat er
aan de hand is, wederom pech? Er bleek echter een wat oudere dame bij het nemen van een bocht, on
deruit te zijn gegaan en had een forse hoofdwond. De dames van de penningmeester en voorzitter hebben
de dame bijstand verleend en we hebben gewacht op de ambulance. Dit heeft toch wel wat tijd in beslag
genomen, waardoor ik later de rondrit heb afgebroken en naar een andere afspraak ben gegaan.
 
Bovenstaande incidenten geven inderdaad aan dat de KGCN een club is van saamhorigheid en daar mogen
wij best trots op zijn.
 

EEN VERHAAL VAN RINUS COERT.
RONDRIT MET HINDERNISSEN.
 

De Eindejaarsbijeenkomst vindt plaats op 7 oktober 2017 bij AMES in Ridderkerk. Nadere informatie komt
binnenkort op de website en in de eerstvolgende Ghia Varia.
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KORTING VOOR LEDEN:

  Op vertoon van de ledenpas krijgen KGCN-leden bij
Neuffer 10% korting 
Brezan 10% korting
Paruzzi Nieuwe leden krijgen catalogus en bon van € 5,-
Volksrepairs        Gratis APK t.w.v. € 49,-
Rogiclassics 10% korting op onderdelen
Kevermagazijn  10% korting op onderdelen en gadgets
Henny van Kranen Grote beurt met APK voor € 250,- (exclusief remonderdelen) en 12,5 % korting

op onderdelen.

DE CLUB VAN HONDERD.
De Karmann Ghia Club Nederland wil een Club Van Honderd starten. Dit is een vriendelijke manier, zowel
voor leden als niet-leden, om onze club te ondersteunen. Met een bijdrage van  €100,- plaatsen wij uw
logo of iets dergelijks op deze pagina en daarmee draagt u bij aan het welzijn van onze club. Rein Bonhof
heeft dit idee gelanceerd en is als eerste toegetreden tot dit illustere gezelschap.  Heeft u ook belangstel
ling, stuurt u dan een mailtje naar de redactie. We hopen vanzelfsprekend op nog meer leden van de
Club Van Honderd.
 

 

 

Taxaties volgens 7.960 BW 

(voorheen art. 275 WvK) 
Aangesloten bij Verenigd Register van Taxateurs / Rapport opgemaakt volgens FEHAC-norm  

vanaf € 100,-  

bij u aan huis voor € 150,- incl. btw, 2e auto: € 100,- (tegelijkertijd, op dezelfde locatie) 

Overige tarieven: zie website of bel/e-mail voor info 

 

 

 

 

www.steijntaxaties.nl info@steijntaxaties.nl Alphen aan den Rijn 0172 - 42 15 44 
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Kleine raampjes dag in Laren NH op 6 augustus 2017
Lex van Garderen & Pim de Lint
 
Op zondag 6 augustus is er voor de 2e keer de Kleine
raampjes dag
In het gezellige dorp Laren bij Hilversum.
 
Midden in Laren is een groot parkeerterrein, waar veel
evenementen
worden gehouden, zoals de Taptoe, markten, proe
fevenementen en de gezelligste kermis van het Gooi.
Het terrein biedt ruimte aan 200 auto’s,  dus een
prachtige ontmoetingsplek voor ALLE soorten lucht
gekoelde VW’s.
Er komt een speciale vintage plek voor Ovalen, Kar
man Ghia’s en  Brilletjes.
 
Rond het evenementen terrein liggen verschillende
horecabedrijven, waaronder een 100 jaar oude pof
fertjeskraam. Als u toch in Laren bent zou ik ook even
een bezoekje daaraan brengen, de poffertjes zijn
geweldig en de sfeer is gezellig Oud Hollands.
 
Op de Kleine raampjes dag is ook weer de clubshop
en de info stand van de LVWCN aanwezig. Leo Eras
verzorgt de info speaker en vertelt het publiek weer
over de verschillende luchtgekoelde VW’s. 
Dit jaar komt er ook een “orginele” Herbie Kever, dit is
een van de 7 Herbies die special geprepareerd waren
voor de Disney film. Deze Herbie Kever kon rijden
zonder chauffeur. Maar kom maar kijken hoe dat
werkt. 
 

Te koop 69 Karmann Ghia 
Blauw metallic, roestvrij , chroomwerk i.z.g.st.
Motor 1.6 l, Californië import, 6 jaar in bezit
Apk nov 2018, rijdt goed. €16.000 euro
0297-262988.
Marion Bruyns

Te koop
Zeldzame Karmann Ghia in Manilla geel. Met bolle wieldoppen en
verchroomde bumpers is dit een van de meest gewilde Karmann
Ghias. Auto is 25 jaar in ons bezit. Technisch in goede staat en in 1995
geheel gerestaureerd (fotos aanwezig). Bodem en kokers zijn roestvrij
en hard. Kokers en holle delen zijn daarna getectileerd. Motor is het
originele blok, 1200 cc, maar recent gereviseerd en geschikt voor
loodvrije benzine. Sindsdien is er weinig mee gereden. Starten, lopen
en zo wegrijden. Interieur is bij de restauratie ook geheel vernieuwd.
Originele spelende Blaupunkt radio met antenne aanwezig.
Er is wat roestvorming aan de achterklep en de lak vertoont op het
linker voorspatbord wat blaasjes. De laatste jaren heeft hij echter altijd
binnen gestaan en is het bij deze lakschade gebleven. De auto is voor
de verzekering getaxeerd op € 15.000,- wat ook onze vraagprijs is.
Marcel van Bree
tel: 06-53704701
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                             VOORJAARSRIT 2017.
De voorjaarsrit van de KGCN op zondag 21 mei bracht ons van Beekbergen, via het lommerrijke gebied
rondom Uddel en Garderen naar Barneveld.

Raymond en Marja waren vrijdag al afgereisd naar hun B&B in Steenderen, vlakbij Bronkhorst , het kleinste
stadje van Nederland.
Zaterdag zijn wij in de middag naar onze B&B aan de andere kant van de IJssel afgereisd. Een mooi onder
komen op een landelijk gelegen boerderij in Brummen. Het was nog een hele toer om er te komen. We
kwamen, net voordat we de boerderij hadden bereikt, stil te staan. Niet met panne of zo, (nee, de Karmann
liet zich van de beste kant zien), maar voor de lokale tractor optocht. Meer dan 100 nostalgische trekkers  in
een lange rij. Ik zeg nog optimistisch tegen de verkeersregelaar; ‘nee joh, we wachten wel even’. Dat bleek
onverstandig en de goede man perste ons er gewoon tussen. En wat bleek, we konden zegge en schrijve
100 meter meerijden. De hele stoet ging linksaf de bocht om en wij namen de weg nog even rechtdoor en
waren bij de B&B.
Om 4 uur in de middag kwamen Raymond en Marja ons opzoeken bij ons logeeradres, want we hadden
afgesproken om ’s-avonds een hapje te gaan eten in Zutphen. We zijn met het veerpontje van Brummen
naar Bronkhorst gevaren om de B&B van Raymond en Marja te bekijken. Vandaar nog even het historische
en toeristische Bronkhorst in, want dat mag je niet missen als je er zo dichtbij zit. Nog een terrasje gepakt en
toen door naar ons diner adresje, waar we lekker hebben gegeten.
Rondom onze B&B stonden mooie oude bomen en ik was wel zo alert om de auto er niet onder te zetten.
Dan krijg je van die plak uit de boom op de auto. Na een meer dan goede nachtrust keek ik naar buiten en
het weer was prima. De auto was een beetje ‘damp nat’. Ik wilde het  afnemen met een doekje en…….na
tuurlijk. allemaal plak op de auto. De vrouw des huizes was zo vriendelijk om een emmer met een, jawel,
nieuwe spons voor me te pakken. Heet water deed de plak oplossen als sneeuw voor de zon en zo konden
we goed voor de dag komen die zondag.

In totaal waren er 42 Karmanns
verzameld. Met meer dan 80 deel
nemers was het een goed bezoch
te rit. Een hoop nieuwe gezichten
en leden die lang uit “beeld” zijn
geweest, die een rit in het Gelderse
deel van Nederland konden waar
deren. Zelfs onze Belgische vrien
den waren weer van de partij.
Wilco en Ina hadden een rit uitge
zet die begon bij het basiskamp
van de VW busclub. Deze club had
een meeting georganiseerd en het
restaurant en parkeerplaats van
vakantiepark “Het Lierderholt”
deed dienst als verzamelplaats.
We werden prima ontvangen met
koffie en een plaatselijke lekkernij
en het was goed toeven op het
terras. Na een korte toespraak van
onze voorzitter Jan en de uitleg
over de rit van Wilco konden de
auto’s op weg. Bij vertrek nog een
uitgebreide fotosessie van nieuws
gierig geworden campinggasten
van onze “mascotte Pepper” ge
volgd met veel gelach !!  Heerlijk
om iedere keer zoveel mensen zo
eenvoudig aan het lachen te
maken.
Het was een super mooie dag. De
weergoden waren ons meer dan
gunstig gezind. Een beetje zonnig,
niet te warm of te koud en de regen
liet zich niet zien die dag. Af en toe
een wolkje voor de zon, maar dat
mocht de pret totaal niet drukken. 
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De route voerde langs allemaal mooie plekken. Uitzichten genoeg en mooie oude gebouwen. Deze keer
hebben we meer van de omgeving kunnen genieten dan we de vorige tochten hebben gedaan. Heerlijk
terrasjes- en wandelweer. Mooie kastelen en landhuizen en het leek wel of meerdere clubs deze dag hadden
uitgekozen. Bij kasteel De Cannenburgh kwamen we een Zundapp en Kreidler club tegen. Heerlijk al die oude
brommertjes uit de jaren 70 en 80. Prachtig om te zien al die nostalgie die met zeer veel liefde gekoesterd
werd. Ook waren er verschillende auto clubs actief. We kwamen onderweg zelfs een formele pitsstop van de
MG club tegen leek het wel. Een kraampje waar men wat te drinken kreeg. Goed georganiseerd van die
jongens met Engelse voertuigen. Misschien een idee voor een volgende tocht. Een stopje met een drankje,
niet omdat het moet, maar gewoon omdat het kan zeggen we tegenwoordig . Onderweg was er ook nog
een momentje van enige spanning. Er was een stukje ‘anders’ verharde weg. Gewoon een grindpad zoals
Wilco het had aangeduid. Hmm, daar heeft de Karmann toch wel moeite mee. Niet te hard rijden was het
devies. De steentjes gritte toch heerlijk door de wielkasten en ook de onderkant werd er stoffig van. Het is
toch altijd weer een opgave om de oude wagentjes er doorheen te laten rijden. Ze zijn wel om te gebruiken,
maar wel het liefst op van dat mooie goed onderhouden asfalt dat de Nederlandse staat per kilometer aan
heeft gelegd. Daar voelen ze zich het lekkerst. Onderweg kwamen we natuurlijk weer een schuur vol met
snuisterijen tegen. De een vindt het rommel en de ander kan zijn, haar hart er aan ophalen. Helaas voor de
liefhebber was het zondag en was het gesloten.
Na goed 100 kilometer te hebben afgelegd, veel te hebben gerust en nog een stukje met de hond te hebben
gewandeld, kwamen we aan op het eindpunt. Daar kon iedereen nog nagenieten van een drankje en een
bitterballetje. Voor een aantal clubleden was de dag toen ten einde, terwijl anderen nog een hapje bleven
eten. Tot slot was er de trip weer naar huis. Helaas bleek er een lampje kapot te zijn in een koplamp, maar
terwijl de zon onderging kon zelfs dat de pret van de dag niet meer drukken.

We hebben genoten van een heerlijke dag met een door Wico en Ina goed georganiseerde rit.
Nogmaals dank.
 
Raymond en Marja
Wouter en Ellen
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Zomerrit KGCN Oostvoorne - BuytenLust Festival 17 juni 2017
 
Als ’s ochtends de AH-caissière al lachend de boodschappen scant, Piet Paulusma de dag een 8 toedicht
en de Zomerrit van de KGCN voor de boeg staat, dan kan het niet anders dan een geweldige dag worden.
En dat werd het ook op zaterdag 17 juni in Oostvoorne!  

Jan Lemmens en Arie Roskam
hadden de taak op zich genomen
om de Zomerrit te organiseren,
gecombineerd met het BuytenLust
Festival. Op dit jaarlijkse evene
ment  konden bezoekers deze keer
genieten van muziek, een groot
assortiment foodtrucks, een boe
kenmarkt, een brocante-markt,
maar er was ook een kinderkermis.
Voor jong en oud genoeg te zien
en dat gold ook voor het mobiele
jong en oud. Naast de 24 Karman
ns kon het publiek ook kennis
maken met een keur aan elektri
sche automobielen. Tijden liepen
daar trouwens toch door elkaar:
de opening van het festival en het
startschot (startvlag) werd gedaan
door Jacoba van Beieren, Vrouwe
van Voorne. Voor een adellijke
dame die niet ouder is geworden
dan 35 jaar, 5 huwelijken achter de
rug had en midden in de Hoekse
en Kabeljauwse Twisten stond, zag
haar evenbeeld er zeer patent uit.

Wat is de eerste letter van het beroep van de man op nr 21?
Wat is de 4de letter van de naam van de witte molen?

 
Tijdens de briefing werd duidelijk dat deze rit geen gewone rit zou wor
den; alle equipes moesten aan de bak met een behendigheidsproef,
een fotopuzzeltocht en een vragenlijst. Duidelijk dat er flink wat vereist
werd van de navigator. Voor alle onderdelen waren punten te verdienen
en de uiteindelijke winnaar kon om 17.30 uur rekenen op een mooie prijs.
Na het vlagsignaal van Jacoba en haar gevolg, werd eerst de behen
digheidsproef afgenomen, de garage-inparkeer-proef. De Karmann
moest binnen 30 seconden zo dicht mogelijk tegen “ de muur” gepar
keerd worden. Voor een aantal rijders bestond de muur gelukkig uit een
stapeltje kratten, anders hadden ze toch zeker met schade de rit moeten
vervolgen. Hierna werd bij de jachthaven het zeer uitgebreide lunchpak
ket uitgedeeld en kon de rit echt beginnen. 
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Voorne-Putten en Goeree Overflak
kee, een gebied met heel veel na
tuur, mooie stranden, historische
dorpjes en oude vestingsteden. Of
iedereen alle toeristische beziens
waardigheden ook daadwerkelijk
heeft gezien is twijfelachtig, want
naast het navigeren moest er ook
behoorlijk wat gepuzzeld worden.
En natuurlijk maak je ook onver
wachte dingen mee. Plots sta je
een half uur stil omdat een kara
vaan van 140 grote trucks is begon
nen aan een rondrit, speciaal voor
verstandelijk beperkten.

Bij terugkomst in Oostvoorne kon het echte puzzelen beginnen. “Waar was die foto en heb jij dat woord al
gevonden?” Sommige rijders namen hun toevlucht tot elektronische hulpmiddelen, anderen dachten inspi
ratie te krijgen door de inname van bier en bitterballen. Op een gegeven moment leek het alsof de Hoekse
en Kabeljauwse Twisten weer zouden oplaaien, maar dat bleek gelukkig niet het geval te zijn. De grote
Twisten zijn nu elders.
Een van de hofdames van Jacoba, reikte de koek-wijn- en fruitprijzen uit aan Dirk van der Zwan, Nico de
Raad, Chris Budde en Raymond des Bouvrie. De eerste prijs, een dagdeel sloepvaren, ging naar een glun
derende Wouter Bakker. Wat de hofdame vergeten was te vertellen dat hij, als onderdeel van de prijs, nog
wel een verslag voor de Ghia Varia moet schrijven over zijn boottocht.

Tenslotte zette Marianne Pot de beide organisatoren letterlijk en figuurlijk nog even in het zonnetje. Een
mooie rit, een geweldige dag, dankzij alle equipes, de caissière van AH, Piet Paulusma, maar vooral door
Jan en Arie.
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DE KARMANN VAN ..................
Ik ben Sara Verwerft, 35 jaar, en sinds mei 2014 in het bezit van mijn Karmann Ghia. Als trotse eigenaar
van mijn KG ben ik gek van al wat met aircooled oldtimer Volkswagens te maken heeft. Van motor tot
wielen, van de lectuur tot de gadgets en van carrosserie tot het oppoetsen ervan.
Sinds kinds af zat ik reeds dagelijks, na school en tijdens vakanties, bij mijn grootvader in de garage/car
rosserie. Hier lette ik goed op, prutste en hielp waar ik kon om de klanten hun wagens spik en span terug
te bezorgen die ze stuk gereden hadden. Ik poetste de wagens soms wel twee tot drie maal terug, zodat
ze zeker netjes en wel terug naar hun eigenaar konden.
Sinds ik mijn partner 5 jaar geleden ontmoette, is het alleen maar duidelijker geworden dat dit iets is
waarvan ik stiekem al langer droomde. Samen slijten we onze weinige vrije tijd in één van onze oudere
wagens. (T1 bus ’67, T1 bus ’58, Kever ’63 of KG ’68) Het is heerlijk om samen te kunnen genieten van deze
oude, karaktervolle wagens en ze samen te kunnen restaureren, er samen mee te kunnen rijden en ze
samen te maken tot de onze.

Ik ben in het bezit van een Volkswagen Karmann Ghia, type 14, 1968, 1300 benzine.
De eerste inschrijving: 16/10/1968. In mijn bezit sinds mei 2014.

Tot op heden is er niet zo heel erg
veel veranderd aan de wagen. Dit
gebeurt dan ook stap voor stap en
op eigen tempo. Het motto is : rij
den & genieten! En stap voor stap
worden er dingen in orde gezet en
opgekuist. Dashboard is volledig
ontdaan van de houtimitatie en
lederen bekleding, alsook de lak
die eronder zat is weg, zodat dit nu
in blank vernist staal staat.
De neus van de wagen is onder
aan weer volledig terug roestvrij
gemaakt en hard opgelast. De
originele kleur is momenteel ge
fixeerd met een blanke vernis. Dit
aangezien de vorige eigenaar de
wagen te lijf is gegaan met een
slijpschijf. En wel zover geslepen
heeft dat op sommige plaatsen de
lak zeer zwaar beschadigd en zelfs
weg is, jammer genoeg! Maar
zoals gezegd : rijden & genieten!
De deurpanelen zijn verwijderd en
worden deze zomer vervangen
door gloednieuwe panelen vol
gens de originele afwerking.
Onderhoud doe ik veelal zelf en
samen met vrienden, afhankelijk
van de nodige kennis en de pro
blemen die zich eventueel voor
doen.

De mooiste rit tot hiertoe is onze
jaarlijkse uitstap naar “Le Bug
Show” in Francorchamps in augus
tus. Het circuit dat lonkt en de kans
die je telkens krijgt om er met je
eigen wagen een ritje op te mogen
doen is zalig. Het liefst rijd ik zelf, het
voelt telkens weer als een stukje
vrijheid en ik word er helemaal
ontspannen van.
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Het voelt voor mij aan als een sportieve en zeer elegante wagen waar ik vanaf de eerste blik verliefd op
werd. De gestroomlijnde vormen en aerodynamica maken er een adembenemend stukje kunst van. Het
feit dat ze maar enkele decennia geproduceerd zijn en dat ik het geluk heb de eigenaar te zijn van eentje,
vind ik op zich toch ook wel heel speciaal en maakt me best trots.

Het beste muzieknummer is toch
wel het geluid van de motor zelf,
meer muziek moet er echt niet zijn
in een wagen als deze.
 
 
Het is zeker geen “poor man’s Por
sche”. Nee, verre van vind ik. On
langs nog merkte een “Porsche-rij
der”, die achter me stond te tan
ken, op dat hij zelf toch ook wel zo’n
mooi model van “Porsche” wou als
die van mij... Klaarblijkelijk had hij
de logo’s niet gezien. Om maar te
zeggen dat ze zeker naast elkaar
mogen staan pronken als gelijken!
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KGCN-NAJAARSRIT DOOR GOOI EN VECHTSTREEK.

Het programma ziet er als volgt uit:
 
10.00- 11.00 uur       Ontvangst bij Pon . Uitreiking rittenboek en rallyschild.
11.00 uur                  Welkomstwoord Jan van Ruijven en Sebastiaan van der Vorst (Pon)
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.

Pon Dealer Naarden - Hilversum
www.pondealer.nl

In het rittenboek is een aantal eventuele lunchlocaties aangegeven voor onderweg.
De route voert u o.a. door Naarden, Weesp, Nederhorst den Berg, Vreeland, Loenen aan de vecht, Loosdrecht,
Hilversum, Laren en Blaricum. Onderweg heeft u de keus om een bezoek brengen aan een of meerdere
bezienswaardigheden o.a. Vestingmuseum Naarden, het Healey-museum, landgoed Zonnestraal en arche
ologisch museum Hofland.

De kosten van het dagprogramma voor leden zonder buffet voor 2 personen is gratis. Bij een 3de of meer
dere personen geldt voor een kind tot 12 jaar een bijdrage van €5,00 en voor volwassenen is de bijdrage
€ 10,00 p.p.
 
De Haven van Huizen biedt een diner in de vorm van een buffet. Leden betalen voor het buffet € 25,00. Kin
deren tot 12 jaar kunnen voor  € 12,50 meedoen aan het buffet of kiezen voor een  kindermenu voor € 8,50.
Het diner is exclusief drankjes.
Honden zijn op het terras en in de Havenzaal toegestaan.
 
De inschrijvingsdatum loopt tot vrijdag 1 september. Aanmelden graag via het formulier op de websi
te.
Het verschuldigde bedrag s.v.p. overmaken op rekening NL88RABO0336089988 t.n.v. KGCN te Alkmaar.
 
We zien jullie graag op 10 september aan de start bij Pon in Naarden.
 Peter de Jong en George Steur.

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 en traktatie. Tevens wordt een overzichtsfoto gemaakt, die
op Facebook en de website zal worden gezet.
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.
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In de praktijk is nieuw niet altijd beter.
 
De onderdelen-beschikbaarheid voor klassiekers wordt met het  verstrijken van de jaren steeds moeizamer.
Het is een logisch gevolg van vraag en aanbod. Neemt de omzet af, wordt het produceren en daarin in
vesteren steeds minder interessant voor een fabrikant.  Maar er zijn ook  andere oorzaken, namelijk ken
nis-uitloop en uitlopende productie-techniek.
 
Kennis, is een heel belangrijke factor.
Gaat de oude generatie met pensioen en is de nieuwe generatie niet geïnteresseerd in deze oude techniek,
dan valt er al snel een kennisvacuüm op de werkvloer.
 
Productietechniek.
Huidige ontwikkelingen gaan zeer snel. Fabrieken die al 40 jaar een bepaald onderdeel produceren
hebben in tijd niet stil gestaan. Het productieproces dat 30 jaar geleden trots werd getoond aan alle be
zoekers, is dan verhuisd naar de verste, smerigste uithoek van het  bedrijf. Voorin hebben de nieuwste
productie processen de eerste aandacht overgenomen. Het stoppen van de lastige oude methode staat
nu voor de deur. Komt er een verse bedrijfsleider die zich afvraagt wat dat oude spul hier nog moet, dan
is het zo weg. Onder druk van de markt ( kostprijs) worden soms ook concessies gedaan die eigenlijk niet
kunnen.  En als oude productielijnen van afdeling veranderen of naar elders verkocht worden, vaak zonder
personeel, zijn de rapen helemaal gaar. Veranderen er vanaf nu kleine maatwaarden, dan worden de
gevolgen daarvan niet eens opgemerkt.
 
 
En dat is in het dealer autobedrijf niet anders.
Ik moet altijd glimlachen als een verbolgen Keverbezitter bij ons aankomt met het verhaal dat de dealer
hem naar ons heeft doorverwezen. De dealerwerkplaats is voor luchtgekoelde auto’s niet meer toegerust,
de kennis is daar weg. Helemaal gepikeerd zijn ze,  als onderweg naar buiten, de junior verkoper vraagt
of het niet eens tijd wordt, dat oude ding in te ruilen.
Het is nu zo, dat bij 9 van de 10 dealers een contactpuntje afstellen echt een probleem is geworden.
Kennisuitloop is hier net als bij de productiebedrijven, zeer groot. Leerling-monteurs weten tegenwoordig
niet eens wat een contactpuntje doet, ook in een bromfiets zit die er niet meer in, en wat een gelijkstroom-
dynamo is ?  Eh……….

Een typisch voorbeeld: de huidige carburateur-perikelen
 
Het laatste jaren hebben we veel problemen met carburateurs. De ori
ginele Duitse Solex is al lang niet meer leverbaar. Een complete revisie
hiervan kost zo’n 3 uur werk en natuurlijk wat materiaal. Een nieuwe is
dus een aantrekkelijke oplossing.
 
Nu zijn er voor de VW Kever eigenlijk nog maar twee carburateur -abri
kanten. De eerste is Brosol (officieel Solex du Brazil). Daarop staat groot:
SOLEX en klein: ind. Bras en de code .
De Brosal-Solex was mijn inziens de beste carburateur. Weinig proble
men, redelijke sproeierbezetting. Slechts wat lekkende vlotternaalden
en wat acceleratie-kuiltjes in de koppelkromme. Met hooguit een uurtje
werk was het goed.
 
De tweede is een Solex kopie die met originele bleu-prints, bij een Pier
burg dochter in China geproduceerd wordt. Daarop staat bijvoorbeeld
KAFER en de code.
De Kafer-carburateur, gaf zeker in het begin, enorm veel problemen. De
vlotternaalden lekten veelvuldig, de sproeierbezetting was onjuist en het
acceleratie- deel functioneert ronduit slecht.
Het komt er op neer, dat als we een motor, goedlopend mee  wilden
afleveren, daar 2 tot 3 uur werk aan aanpassingen in moesten steken.
Omdat de Kafer-carburateur ook inkooptechnisch beter is, vind je steeds
minder Brosols in de schappen.
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Gelukkig bezitten wij in onze werkplaats een officiële carburateur-test
bank waarop we de resultaten van de carburateur-aanpassingen
kunnen controleren en de gehele werking kunnen testen. Met mijn 40
jaar ervaring, in combinatie met eigendata en fabrieksgegevens, zijn
deze problemen wel op te lossen.
Onze revisie-afdeling heeft hiervoor zelfs een vermogensbank zodat de
sproeier- bezetting, onder belasting bepaald kan worden. Want met
inmiddels al 7% ethanol in euro 95 (ja,je leest het goed, je rijdt al op E7)
kun je de door VW voorgeschreven sproeierwaarden wel vergeten! Een
juiste benzine –lucht verhouding is essentieel om een goed  lopende,
fijn oppakkende motor te bezitten en ook motor-schade (verbranding) 
te voorkomen. Elders blijkt dit echter een serieus probleem te zijn.
 
 
Zeker in combinatie met een nieuw benzinepompje, want daarvan is de
pompdruk meestal veel te hoog. Vlotterpennen kunnen deze druk niet
aan en lopen massaal over. De pompdruk moet na montage altijd en
met lopende motor gemeten worden. Een overlopende carburateur bij
een warme motor wil wel eens brand veroorzaken en dat is meestal het
einde van de hobbyauto …………
 
Eigenlijk zoek ik nog een cursus om te leren hoe wij een klant, na het
verkopen van een nieuw onderdeel, leren uitleggen dat er nog werk
nodig is om zo een nieuw onderdeel goed te laten functioneren.  
 
Sleutel ze, Henk Hendriks
Technisch Directeur Hot Rod Doesburg
 

Deze foto is genomen op 20 augus
tus 1961, een week na de oprich
ting van de Berlijnse Muur. De
Amerikaanse vicepresident Lyn
don B. Johnson kwam de West-Ber
lijners een hart onder de riem ste
ken. Op de foto is ook Willy Brandt
zichtbaar, de toenmalige burge
meester van Berlijn.

BERLIJN 20 AUGUSTUS 1961.         (Met dank aan Wilfried Kennes)

Aan de Berlijnse  Muur werd door
de DDR begonnen op 13 augustus
1961 en werd het bekendste sym
bool van de Koude Oorlog en de
deling van Duitsland in de BDR en
DDR. De Muur bleef bestaan tot 9
november 1989.

Na de moord in Dallas op president  J.F. Kennedy op 22 november 1963, werd vicepresident Lyndon B. John
son de nieuwe president van de Verenigde Staten.  Bij de volgende presidentsverkiezingen in  1974 won hij
overtuigend, maar in  1978 stelde hij zich niet herkiesbaar. Zijn besluit had mede te maken met de uitbreiding
van de oorlog in Vietnam en de binnenlandse protesten in de VS.
Willy Brandt is na zijn burgemeesterschap nog minister van Buitenlandse zaken geweest en de vierde
Bondskanselier van de BDR. In 1971 ontving hij de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn ontspanningspolitiek
tussen Oost en West.
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Gio adviesgroep.

Al in de jaren 70 werden oldtimers verzekerd door Gio Adviesgroep. De toenmalige eigenaren waren liefheb
bers van klassieke auto’s. In 2015 is Gio Adviesgroep van eigenaar gewisseld en is Gio verhuisd van Almere
naar Bussum. De huidige directeur van Gio, Albert Boekel, is besmet met de zelfde liefde voor klassieke auto’s.
Met dit verschil: Albert Boekel is al jaren helemaal gek van Alfa Romeo en rijdt graag historische rally’s.
Boekel heeft drie klassieke Alfa’s in de garage staan: een Spider (van de vierde generatie) en een 1750 GTV
van1969 (‘Bertone’). En een Giulia van 1971.
Door de jaren heen is door Gio een sterke oldtimer verzekeringspropositie opgebouwd en is thans nagenoeg
het grootste marktaandeel verworven. Wij hebben ons, ondanks de sterke marktpositie, als doel gesteld dit
verder uit te bouwen. Gio Adviesgroep treedt nu naar buiten onder de naam: Gio Klassieker Verzekering.
Dit is de merknaam, om vooral herkend te worden in de wereld van klassieke motorvoertuigen. Er is een nieuw
logo ontwikkeld en de totaal vernieuwde website ziet er fris en functioneel uit. Een nieuw gezicht, met verbe
terde producten, een scherpe prijs gekoppeld aan verregaande service en extra diensten. Dat is het nieuwe
Gio.
Gio Klassieker Verzekering wil nog meer maatwerk leveren, waarbij de klant centraal staat. Boekel: ‘We vinden
het contact met onze klanten belangrijk. We bellen onze klanten om de verzekering die bij ons loopt te be
spreken als daar aanleiding toe is. Bijvoorbeeld als het taxatierapport bijna verlopen is; het kan ook zijn dat
we signaleren dat de waarde van de auto gestegen is. Wij wijzen onze klant er dan graag op dat het ver
standig is tussentijds een nieuw taxatierapport te laten maken.’ Verder wil Gio Klassieker Verzekering met de
tijd mee, door zoveel mogelijk digitaal af te handelen. ‘Papier is de oude wereld’, Gio werkt met volmachten:
het bedrijf verzekert zelf, maakt onder eigen naam de polis op en wikkelt schades in eigen beheer af. Daarom
kan Gio zelf de voorwaarden voor de klant bepalen en maatwerk leveren voor bijvoorbeeld bezitters van
meerdere klassieke auto’s.‘ Je moet de markt kennen om de klant goed te kunnen adviseren en wij kennen
die markt ’, zegt Boekel. Gio treedt coulant op als de waarde van de auto gestegen is. Gio hanteert uiteraard
binnen redelijke grenzen, de vervangingswaarde van het moment dat er schade optreedt. Als die hoger is
dan de waarde in het taxatierapport dat bij de auto hoort, komt Gio de klant tegemoet door een hoger
schadebedrag uit te keren. Als die waarde lager ligt uiteraard niet, immers de vastgelegde taxatiewaarde
ben je overeengekomen!

In de strijd tegen papier heeft Gio al ruim vijf jaar geleden het online-taxeren ingevoerd (www.taxeren-online.
nl). De klant vult digitaal een uitgebreide vragenlijst in en levert een aantal foto’s aan, waarna een onafhan
kelijk gecertificeerde taxateur van achter zijn bureau de waarde kan vaststellen. ‘De klant weet het meest
van zijn eigen auto’, aldus Boekel, ‘en een online-waardeverklaring kost slechts, mede door het voorwerk dat
gedaan wordt door de eigenaar van de auto, € 84,50.’ Bang voor fraude is Gio niet.
Verzekeringsvoorwaarden zijn weliswaar nodig omdat we met elkaar een contract moeten afsluiten. Maar
Gio legt de regels uit naar de ‘geest’ van de voorwaarden. ‘Onze klant is koning’, roept Boekel. Gio kijkt
daarbij vooral naar de wensen van de FEHAC, maar gaat zelfs verder. Namelijk, als er schade is moet er geen
gezeur zijn over wegslepen, naar welke schadehersteller je moet gaan of over de te vervangen beschadigde
onderdelen. Bij Gio geen verplichte adressen van schadeherstellers. De klant kan gewoon naar zijn eigen
vertrouwde garage. Je kijkt naar de dekking: wat moet er verzekerd zijn en hoe moet dat verzekerd zijn. Daar
hoort een premie bij, waarbij het ons gaat om een goede prijs-kwaliteitsverhouding.’
Albert Boekel is een enthousiast autosporter en loopt al enige tijd in het ‘wereldje’ van historische rally’s rond.
De Tulpenrallye is één van zijn favoriete klassieke rally’s. Een internationaal evenement met Nederlandse or
ganisatoren die als zwaarste rally in deze categorie wordt beschouwd. Daar heeft hij al een paar jaar met
navigator Joep Wanders met redelijk succes aan meegedaan.
Overigens wordt een eventuele schade opgelopen bij het rallyrijden volledig gedekt door de klassiekerver
zekering van Gio. Dat geldt ook voor het minder ruige werk, zoals bijvoorbeeld een puzzelrit van een oldtimer
vereniging. Zo’n Tulpenrallye is een regelmatigheidsrally. Zolang het snelheidselement niet overheerst hebben
we er als verzekeraar geen enkele moeite mee’, lacht Boekel, ‘en naar verhouding gaat er niet zoveel mis bij
zo’n rally. Er glijdt er wel eens een van een berg, maar verder valt het best mee.’
Voor meer informatie kunt u onze website bezoeken: www.gio.eu 
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Paruzzi Classic VW Supplies
Meer dan 60.000 onderdelen voor je klassieke Volkswagen

De levering in België en Nederland is GRATIS vanaf een bestelling van € 50,00.
Ga naar  www.paruzzi.com/nieuwsbrief , registreer voor onze gratis 

nieuwsbrief en blijf op de hoogte van wat er allemaal gebeurt in de VW scène !

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

# 04411

# 01106

# 02403

# 03048

Alle verbindingsstekkers zijn gelijk aan 
het originele model en worden per stuk 
geleverd.

De tap wordt geleverd met vier M14 x 
1,25 schroefdraadbusjes in de lengtes 
9,5/11,1/12,7 en 19 mm waarvan de 
12,7 mm ook afzonderlijk verkrijgbaar is 
onder nummer # 1107. 

Als je deurbekleding niet goed aansluit 
op de rozet van de deuropener en /
of raamslinger, kijk of deze veren wel 
aanwezig zijn in je Ghia.

Deze nieuwe reproductie is vervaardigd 
uit plexiglas en vervangt hiermee het 
glas van alle snelheidsmeters met een 
diameter van 112 mm.

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.

Deze klembeugel is gebruikt voor de 
montage van het uitlaatpijpje bij de 
25 en 30 pk motoren maar ook die 
van de Kübel bedoeld voor militaire 
doeleinden. 

Bedrading verbindingsstekkers

Bougiedraad reparatietap

Ruitenwisseras moeren

Uitlaatpijp of kachelpot beugel

Veren voor achterdeurpanelen

Snelheidsmeterglas

# 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

# 05618

# 02677

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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www.vwairhouse.nl
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