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Spreken wij nog dezelfde taal, produceren wij nog hetzelfde geluid. Ik doel dan niet op onze auto’s, 
want het geluid van onze luchtgekoelde motoren klinkt uniek en voor een leek zeker gelijk.
Klankborden; het klinkt allemaal erg losjes en wellicht populair, maar toch is dat hetgeen dat wij als 
bestuur met een aantal van u hebben gedaan op de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging.
U leest het goed, met een aantal van u, want ook dit jaar viel de opkomst tegen. Met betrekking tot dat 
geluid kan ik u direct geruststellen, want gebleken is dat het klankbord goed klinkt en op hoofdlijnen 
zeker hetzelfde geluid voortbrengt. Ik denk dat we kunnen stellen dat we terug kunnen kijken op een 
aangename en zeer nuttige vergadering, waarbij u ons duidelijk hebt laten weten het huidige beleid 
binnen onze club te steunen en daarin actief met ons mee te willen denken. Wij zijn hier zeer gelukkig 
mee, want laten we eerlijk wezen, voor de meesten van ons bestuursleden was dit het eerste jaar en 
je weet maar nooit of onze koers ook uw koers is. Alle details gaat u lezen in de notulen die in het 
mei-nummer van Ghia Varia zullen worden afgedrukt.  Een paar in het oog springende zaken wil ik 
echter nu alvast onder uw aandacht brengen. Wij hebben uw goedkeuring gekregen om ons als KGCN 
weer aan te sluiten bij de Fehac. Deze federatie verenigt vele clubs van historische voertuigen en 
behartigt de rijderbelangen onder andere richting overheden, biedt u een indirect lidmaatschap en 
inschrijfmogelijkheid voor nationale en internationale evenementen en informeert u over allerlei zaken 
die mogelijk interessant zijn voor de berijder van een klassieker.  Onze boekhouding van 2006 en begroting 
voor 2007 hebt u goedgekeurd, waarbij u ons gelukkig iets meer ruimte in de KGCN-knip heeft gegund. 
De contributie mag, na vele jaren op een gelijk niveau te zijn gebleven, in 2008 worden verhoogd naar 
e30,00 per jaar. Deze verhoging wordt deels gebruikt voor uw indirecte lidmaatschap van de Fehac.
Verder konden wij u melden dat de club een heuse Website-redacteur gaat krijgen, zodat onze presen-
tatie op Internet een zeer actuele gaat worden. Tijdens de pauze hebben alle aanwezigen een door 
Hans de Vries gemaakte DVD ontvangen met een samenvatting van alle evenementen uit 2006. Dit pre-
sentje willen we in de toekomst altijd gaan uitreiken; dus reden voor de afwezigen om er volgend jaar zeker 
bij te zijn. Dit keer was het overigens om nog één reden een bijzondere ledenvergadering, want na afloop 
was er door Chiel Hilhorst en Dick Loenen een rit uitgezet die de toepasselijke naam “Snertrit” had mee-
gekregen. Natuurlijk aangesterkt door.....u raadt het al.....een bord oer-Hollandse snert gingen wij op weg 
om met de Karmann Ghia of de dagelijkse auto langs de mooiste plekjes aan de Vecht te rijden. Wij gaan 
met een goed gevoel een nieuw verenigingsjaar in en hopen volgend jaar op eenzelfde constructieve wijze 
met u en hopelijk iets meer collega-leden te klankborden met een springlevende KGCN tot gevolg.

William Arpink, Voorzitter

C L U B  N E D E R L A N D

KLANKBoRDEN
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VOOrZiTTer

William Arpink

Burg. Tenkinkstraat 11

7001 ET Doetinchem

T 0314 34 57 07

E-mail: voorzitter@karmannghiaclub.nl

PenninGmeeSTer

Gerard Dolfing

Nic. Beetskade 49

1816 BX Alkmaar
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SeCreTariS/PubliC relaTiOnS

Arnoud Mestrum

Sloterweg 69

1171 CG Badhoevedorp
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E secretaris@karmannghiaclub.nl

redaCTie

Haye Osinga

Noordendijk 105
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E redactie@karmannghiaclub.nl

ledenadminiSTraTie K.G.C.n.

Henk Overeem

Klaprooslaan 3

5691 WL Son

T 0499 473 669

E ledenadministratie@karmannghiaclub.nl

eVenemenTen

Martin van Schaik

Langstraat 7

5481 VN Schijndel

T 073 54 70 945

E evenementen@karmannghiaclub.nl

TeChniSCh adViSeur

Dick Loenen

Karmann Ghia Club nederland

Verenigingsregister Kamer van Koophandel te Tiel, nr.  V-40104725

Rabobank, nr. 33.60.89.988  Website: www. KarmannGhiaClub.nl

Voor informatie bellen van ma t/m vrij 

van 19.00-21.00 uur - T 035 62 45 223

Kees Schultz

T 06 260 42 266 

Vragen via email: schultz48@zonnet.nl

Webmail beheerder

Marty van de Korput

ereleden

B.J. van Bolhuis

D. Snel

Kleine adVerTenTieS 

Kleine advertenties (aangeboden/

gevraagd/te ruil) zijn voor leden, 

inclusief foto’s, gratis.

Haye Osinga

Noordendijk 105

3311 RN Dordrecht

opgaven inclusief foto’s, liefst per e-mail 

of schriftelijk naar bovenstaand adres.

E redactie@karmannghiaclub.nl

reClame-adVerTenTieS

Voor reclame advertenties kunt u 

contact opnemen met onze secretaris.

Arnoud Mestrum

T 020 44 92 990

E secretaris@karmannghiaclub.nl

Bij plaatsing gedurende één kalender-

jaar (minimaal 5 nummers) 10% 

korting.

COnTribuTie

De contributie per kalenderjaar 

bedraagt e27,- . Bij inschrijving dient 

éénmalig een bedrag van e11,- te 

worden voldaan. Indien bij continuering 

van het lidmaatschap de bijdrage voor 

het volgende kalenderjaar niet binnen 

30 dagen na factuurdatum is ontvangen, 

wordt een bedrag van e5,- voor 

administratie en incassokosten in 

rekening gebracht. Opzegging graag 

voorafgaand aan het nieuwe lidmaat-

schapsjaar!

WijZiGinGen in uW auTO-

beSTand Of GaaT u VerhuiZen?

Meld dit dan a.u.b. telefonisch of 

schriftelijk aan de Karmann Ghia 

ledenadministratie:

Henk Overeem

Klaprooslaan 3

5691 WL Son

T 0499 473 669

E ledenadministratie@karmannghiaclub.nl

ClubShOP

Inlichtingen en bestellingen bij:

Margriet Groenhof & John Carbone

Voorstraat 406a

3311 CX Dordrecht

E clubshop@karmannghiaclub.nl

SLUITINGSDATUM KoPIJ

De volgende Ghia Varia verschijnt: 

Mei 2007.

De deadline voor kopij is: 14 April  2007.

Bij voorkeur kopij graag per e-mail in 

Word 6.0 aanleveren, foto’s (jpg) graag 

als bijlage. Natuurlijk zijn gewoon 

getypte of geschreven stukjes ook van 

harte welkom!

E-mail naar : 

redactie@karmannghiaclub.nl

Alle post naar : 

Noordendijk 105, 3311 RN Dordrecht

bij voorbaat dank, de redactie
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DE GHIA VARIA 2007!

Nu dan eindelijk een volledig nieuw vormgegeven Ghia Varia. Zoals 
jullie kunnen zien hebben we een aantal extra kleurenpagina’s opge-
nomen. We proberen dit in de toekomst uit te breiden maar gezien 
de daarbij behorende kosten doen we dat stapsgewijs. In ieder geval 
zal de omslag bij ieder uitgave een ander gezicht krijgen. Een voor-
proefje hebben jullie hiervan gezien met het decembernummer.
In dit maartnummer heb ik een leuke foto van het 50-jarig jubileum 
van Karmann gekozen, nu dus ook mooi in kleur!
Het formaat is ook iets groter geworden. Door efficiënter papier-
gebruik heeft dit geen meerkosten tot gevolg. De indeling naar 3 
kolommen wordt hierdoor mogelijk en geeft dit een groter vrijheid 
voor het plaatsen van foto’s.  Hebben jullie dus leuke foto’s en infor-
matie die je met de overige leden willen delen, stuur het naar de 
redactie, bij voorkeur per e-mail, maar mag natuurlijk ook per post.
Veder hebben we een nieuwe rubriek toegevoegd: de bedrijfs-
presentatie van onze adverteerders. We willen ieder adverteerder 
van ons clubblad de mogelijkheid geven om zichzelf aan jullie leden 
voor te stellen zodat jullie een indruk krijgen wat deze bedrijven 
voor de Karmann Ghia liefhebber kan betekenen.

Zoals op de ALV door het bestuur bekend gemaakt, treft u op veler 
verzoek de ledenlijst aan. De lijst is op postcode gesorteerd zodat 
u snel kunt zien welke leden er in uw directe omgeving wonen. 
Wellicht dat dit leden aanspoort om gezamenlijk een (club)meeting 
te bezoeken? We zullen zien!
 
In ieder geval veel leesplezier voor het nieuwe seizoen gewenst.

namens het bestuur,
de redactie.
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LEDENMUTATIES

Nieuwe leden
H.T.P. Rutten, Doetinchem type 14 Coupé bj. 1973
Koning, H.M., Almere -
Tuuk, J.D. van der, Emmeloord type 14 Coupé bj. 1968
W.G.A van Krieken, Leerdam type 14 Coupé bj. 1972
A.H. Kruid, Meppel type 14 Cabrio bj. 1970
C.J. van der Ent, Dordrecht type 14 Coupé bj, 1968
W. de Boeck, Lier België type 14 Coupé bj. 1963
R. Kusters, Ijsselstein type 14 Cabrio bj. 1971
P. Daalder, Hengelo type 14 Coupé bj. 1969
A.P.W. van der Heijden, Vessem type 14 Cabrio bj. 1964
G.J. Plantinga, Rutten, type 14 Coupé bJ. 1973

Verhuisd /(Adres)wijziging
C. van der Mast, Maarsen E. Schmidt, Haarlem
E. Groenveld, Helevoetsluis Winnubst, M.A.P., Haarlem
Jansen, E.J., Amsterdam, Vos, T.D.H.M., Schaijk
Arkenbout, P., Spijkenisse Scholte, C.I., Geervliet

opgezegd
Aarzen, B., Naarden Boogaard, E., Hoorn
Dam, A.C. van, Breda Es, A.J. van, Rotterdam
Flinterman, M.H., Hellevoetsluis Heijman-Rigter, J., Genemuiden
Houten, A. van, Helmond Hulst, R. v.d., Zoeterwoude
Keulen, J. van, ’s Hertogenbosch Koning, I. de, Ossendrecht
Kuiper, H.J., Amsterdam Mennen, R.L.J., Meijel
Middendorp, J.P., Gouderak Minkhorst, G., Poortugaal
Nooter, E.A.J., Lommel, België Ooij, H.J.M.L. van, Deurne
Plukaard, H., Hoofddorp Robben, M.C.W., Breda
Scheffer,J. H., Denekamp Schouten ,W.A.I., Weteringbrug
Schuurman, J., Nieuwleusen Steijn, W.F.C., Naaldwijk
Verhulst, R.. Boskoop Wesemann,  F.R.J., Rotterdam
Wever, R., Ede Zee, P.M. van der, Veenwouden
Zelissen, N.P.M., Beek Bosch, B. van den, Hilvarenbeek
Roon, W. de, Rotterdam

Ledenstand per 3 februari 2007: 444 leden

Wijzigingen in uw autobestand of gaat u verhuizen?
Meldt dit dan a.u.b. telefonisch of per e-mail aan de Karmann Ghia 
Ledenadministratie:
Henk Overeem
Klaprooslaan 3, 5691 WL, Son
T 0499 - 473 669
E ledenadministratie@karmannghiaclub.nl
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TE KooP 
AANGEBoDEN

Karmann Ghia, type 14 Coupé
Bouwjaar 1969,  pas gereviseerde 
motor, kleur groen. Zeer mooie 
Karmann, in goede staat verke-
rende auto. Interieur netjes, kleur 
beige. Vraagprijs: e7950,-

Inlichtingen: 
H. R. Daniels, Velsen Noord
T 0251 - 27 12 54 
M 06 - 52 42 73 96

Karmann Ghia, type 14, Coupé 
Bouwjaar 1974. Kleur kanariegeel 
met zwart interieur, kenteken 
05-YB-50.
Geïmporteerd uit de USA. In 
Nederland gerestaureerd. Goed 
onderhouden. Roestvrij, APK tot 
september 2007. Afgelopen 2 jaar 
nauwelijks mee gereden, altijd 
binnen gestaan.
Verlaagde vraagprijs: e7900,- 

Inlichtingen: 
Cees van Doorn, Rotterdam, 
zie ook www.cees.web.nl
T 06 - 53 86 48 53
E cavd@planet.nl

Karmann Ghia, type 14, Coupé 
Bouwjaar 1968. Kleur donkergroen. 
Nederlands auto in goede origi-
nele staat. Taxatie rapport van 
oktober 2006.
Vraagprijs: e8900,- 

Inlichtingen: 
Christina Vötsch, Heerhugowaard
T 072 - 534 75 57
M 06 - 53 86 48 53
E cavd@planet.nl

Instructie boekje voor Karmann 
Ghia, uitgegeven maart 1956.
Een duitstalig instructieboekje te 
koop voor een Karmann Ghia. 
In goede conditie, gedrukt bij 
Limbach Braunschweig. 
69 pagina’s. Vraagprijs: e75,-

Inlichtingen: 
Gerrit Schieving, Emmen
T 0591 - 63 01 75

TE KooP 
GEVRAAGD

Gezocht: Plaatwerk 
Ik ben op zoek naar goed plaat-
werk voor mijn Karmann Ghia 
Cabrio uit ’72.
Wat heb ik nodig:
- rechter zijscherm voor 
- linker zijscherm voor
- Front (neusje)
Een goede donor auto is ook een 
mogelijkheid.
Wie kan mij hieraan of mee verder 
helpen, alle info is welkom.

Inlichtingen: 
Pascal Grootscholten
T 06-18291797
E grootscholten@casema.nl
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NIEUWTJES & fEITEN
DAT KAN ALLEEN MAAR IN BELGIE

Onlangs werd deze Belgische karmann-ghia cabrio te 
koop aangeboden.  Deze “halve lowlight”  heeft een linker 
voorspatbord van de jaren 50 karmann’s en een rechter-
spatbord van de modellen gebouwd na augustus-1959. 
Esthetische ziet dit er niet uit en het is onbegrijpelijk dat 
iemand op deze manier een niet symmetrische auto 
maakt. Echter de auto laat wel heel goed het verschil  
tussen de vroegere en latere typen voorspatborden zien. 
Op de foto’s is duidelijk te zien dat het linkerspatbord 

een veel grotere bolling heeft en de koplamp lager geplaatst is dan bij de andere kant. Ik hoop dat met 
deze foto’s voor iedereen duidelijk is waarom karmann-ghia’s uit de jaren 50 “lowlight” worden 
genoemd. 

GHIA TAToEAGE

Hoe ver ga je in de uiting van je 
hobby. Deze amerikaanse KG 
liefhebber liet zelf zijn auto op 
zichzelf tatoeëren.  En dit is geen 
plakplaatje!

foUTJE

Te koop via E-bay, dit schitterende karmann-ghia T-shirt... Ehhhhhh 
karmann-ghia?? 

Tekst: Patrick baptist
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SLoPERTJES IN DE USA

CREATIEVE KARMANN CoNSTRUCTIES

Wie zo links en rechts op het ‘wereld wijde web’ rondneust, komt soms vreemde zaken tegen. Zo 
kreeg ik van Patrick Baptist bijgevoegde creaties door.  De eerste is nog wel een aardige. Het lijkt wel 
een mix van een engelse auto met de karmann. De neus heeft een heuse gril gekregen van een Jaguar 
of Daimler. Ook is er een brede doordrukking over bijna de volle lengte van de koffrklep gemaakt. De 
koplampen hebben brede ringen naar het lijkt van een VW-kever gekregen.
Dat je van een Karmann ook een echte rally-crosser kan maken bewijzen bovenstaande foto’s. Een 
beetje zonde is het wel natuurlijk.
Onderstaande creatieveling zag kennelijk zelf in dat hij toch niet voldoende talenten als stylist had. Deze 
creatie vond dan ook zijn weg op de schroothoop nog voordat het project tot een goed einde was 
gebracht. 
Dan toch een hobbyist die zijn project wel heeft afgemaakt, maar waarbij je toch afvraagt of de kunstenaar 
niet van rondingen houdt?

Autosloperij George Curboy’s 
Auto Salvage in Sturbridge, Mas-
sachusetts sluit na 70 jaar haar 
duren. De resterende voorraad 
wordt verkocht of na 01-02-
2007 vernietigd in de crusher. 
Deze sloop had op zijn hoogtij-
dagen 6000+ auto met voorna-
melijk Amerikaanse auto’s uit de 
jaren 1940 tot 1960.  Tussen alle 
Amerikaanse auto’s bevind zich 
ook een 1959, lowlight cabriolet 
in een zeer slechte staat. Deze 
auto was helaas niet meer te 
redden en is nu compleet gestript 
door een Amerikaanse liefhebber. 

Voor meer foto’s: http://www.
flickr.com/photos/improbcat/
sets/72157594360083396/
show/
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Routebeschrijving
Vanaf de a12
Afslag 8 (Bleiswijk - Benthuizen), 
dan richting Bleiswijk de N209 
op. Rijdende op de N209 neemt 
u op de rotonde de afslag 
Industrieterrein Rodenrijs. U 
volgt de borden Industrieterrein 
Rodenrijs. Op het Industrie-
terrein rechtdoor en u ziet 
VolksRepairs na circa 300 
meter aan de rechterzijde.
Vanaf de a13
Afslag Rotterdam Airport - 
Berkel en Rodenrijs (afslag 11) 
de N209 op. U rijdt vervolgens 
richting Berkel en Rodenrijs. 
Rijdende op de N209 neemt u 
op de rotonde de afslag Indu-
strieterrein Rodenrijs. U volgt 
de borden Industrieterrein Ro -
denrijs. Op het Industrieterrein 
rechtdoor en u ziet VolksRepairs 
na circa 300 meter aan de 
rechterzijde.
Vanaf de a20
Afslag Rotterdam Centrum. 
Richting Schiebroek/Hillegers-
berg (afslag 14). Vervolgens 
richting Berkel en Rodenrijs. 
Deze weg vervolgen. Bij de 1e 
rotonde rechtsaf richting Indu-
strieterrein Rodenrijs. De bor-
den Industrieterrein Rodenrijs 
volgen. Op het Industrieterrein 
rechtdoor en u ziet VolksRepairs 
na circa 300 meter aan de 
rechterzijde.

Verder is VolksRepairs op 
loopafstand verwijderd van 
het station, waar de trein stopt 
naar en van Rotterdam en 
Den Haag (de zogenaamde 
Hofplein-lijn). Op het station 
stoppen ook diverse bussen 
naar omliggende gemeenten.

In het kort het programma
10:00 - 11:00 uur Ontvangst met koffie met iets lekkers, U aan-

geboden door Volksrepairs.

11:00 - 12:00 uur Workshop theoriegedeelte met als onder-
werp ‘motoronderhoud’.

 Benodigde basiskennis: deze Ghia Varia.
 We zullen een korte opfriscursus geven!

12:00 - 15:00 uur Het in praktijk brengen van theorie en ver-
richten van kleine werkzaamheden aan de 
eigen auto (werkplaats, bruggen en desge-
wenst technische begeleiding zijn beschik-
baar).

Let op: Van iedere auto wordt een werkorder 
gemaakt zodat aan het eind van de dag de 
gebruikte materialen (onderdelen & smeer-
middelen) met de betreffende eigenaar kun-
nen worden verrekend.

Parallel: taxaties, mits u zich hiervoor bij Martin van 
Schaik heeft aangemeld.

15:00 uur Afsluiting.

De broodjeslunch zal rond 12:30 beschikbaar zijn.

Tot ziens in bij:  Volksrepairs
 Industrieweg 36-38
 2651 BD Berkel en Rodenrijs
 T 010 - 522 35 77
 F 010 - 522 68 09
 www.volksrepairs.nl

Dit jaar zijn we te gast bij Volksrepairs voor onze technische dag nieuwe 
stijl. Dit keer zal het thema  ‘de motor’ aan de beurt komen. Wat dit 
precies inhoud kunt u verderop in de Ghia Varia lezen. Net als de vorige 
keer, de info in deze Ghia Varia is uw leidraad voor de technische dag! 
Iedereen is welkom, met of zonder Karmann Ghia! 

KARMANN GHIA CLUB NEDERLAND
TECHNISCHE DAG 21 APRIL 2007 BIJ:
VoLKSREPAIRS
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RESTAURATIE KARMANN GHIA DEEL 8
reparatie van de tankvulopening in het voorscherm
Eindelijk! Mijn laatste verslag was alweer in september 2005, in september 2006 kondigde ik aan binnen-
kort weer verder te kunnen en nu is het dan eindelijk dan zover: In de kertperiode heb ik een paar dagen 
aan mijn Karmann kunnen werken met het nodige resultaat.

De oude situatie na het schoonschuren van het plaatwerk. Duidelijk zichtbaar zijn de diverse 

lasnaden en de welvingen.

De nieuwe plaat met inkepingen en voorzien 

van kleine hechtlasjes.

De nieuwe plaat nu netjes afgewerkt.

ik had mezelf al geërgerd 
aan de vreemde aansluiting 
van het tankklepgedeelte in 
het voorscherm met de 

voorruitstijl. Er was onder de 
voorruit een gat gerot en dat 
heb ik tijdens de eerste werk-
zaamheden hersteld. Ik kwam er 
toen ook achter dat er enig 
materiaal ontbrak tussen het 
voorscherm en de aansluiting met 
de voorruitlijst. Alleen de tinpla-
muur hield de verf vast, het onder-
liggende metaal was verdwenen.
Ik had daar een aantal plaatjes in 
gelast en bedacht dit weer net-
jes in vorm te brengen met pla-
muur. Maar goed, toen was ik 
nog niet van plan om de auto 
echt van a tot z te restaureren. 
Nu liggen de zaken anders. Dus 
wat rest is het hele zaakje eens 
goed onder handen te nemen.

Voordat ik het slechte deel heb 
uitgeslepen heb ik eerst over het 

bestaande deel een nieuw paneel 
gevormd. Op deze manier kan ik 
het bestaande scherm als hoofd-
vorm en mal gebruiken om het 
nieuwe deel pasklaar te maken.

Het pasmaken van het nieuwe 
deel was nog een hele klus omdat 
er meerdere krommingen in het 
plaatwerk lopen. Zoals ik al eens 
eerder heb uitgelegd zou ze dit 
in de plaat kunnen walsen door 
gebruik te maken van een zgn. 
Engels wiel. Hierbij zul je de 
plaat ook diverse keren moeten 
uitgloeien na het walsen om 
scheurvorming tegen te gaan. 
Omdat ik deze middelen niet 
heb, heb ik er dus een lassamen-
stelling van gemaakt. Door op 
die plaatsen waar er krommin-
gen ontstaan wat inkepingen te 
knippen is de kromming er 
gemakkelijk erin te buigen en te 
kloppen. Bij het kloppen gebruik 
ik zoveel mogelijk een houten 

hamer om zo afdrukken van de 
hamerkop in het plaatmateriaal 
te voorkomen. Die moet je anders 
later weer wegplamuren.
Nadat de vorm naar mijn tevre-
denheid was heb ik de losse 
stukken plaat her en der met 
kleine hechtlasjes vastgezet. 

Tekst: haye Osinga

Dan nogmaals passen of het 
nog klopt. De hechtlasjes heb ik 
hierna afgeslepen en de tussen-
liggende naden afgelast. Om 
vervorming van de plaat tegen 
te gaan heb ik dit met hele 
kleine korte lasjes gedaan.



Karmann Ghia Club nederland 11

De kraag voor de aansluiting met de rand 

van het kofferkleprubber.

Omdat de opstaande rand van 
het scherm, daar waar het kof-
ferkleprubber in gelegd wordt, 
ook de nodige afwijkingen ver-
toonde heb ik deze ook opnieuw 
gevormd in het het nieuwe 
plaatdeel. Omdat ik geen goede 
referentie had van het origineel 
heb ik eerste een mal gemaakt 
van de ander kant en deze 
gespiegeld afgetekend op de 
nieuwe plaat. Daarna met een 
plaathamer de rand omgeslagen. 
De bocht heb ik met een bolk-
ophamer omgeslagen. Nu lijkt het een kwestie van 

tankvulopening uitzagen en 
inlassen in het nieuwe plaatwerk, 
maar zo eenvoudig is dat natuur-
lijk niet: het scherm heeft een 
omgezette rand (L-profiel), een 
verdieping, waar het tankvulge-
deelte als los plaatwerk deel 
met een aantal puntlassen in 
vastgezet is. In onderstaande 
doorsnede heb ik dat verduide-
lijkt. Juist tussen deze overlap-
ping is het een broeinest van 
roestvorming. Ik had er destijds 
al eens een stevige las tegenaan 
gezet zodat deze vulopening 
niet zomaar uit het voorscherm 
zal ‘vallen’. Maar ja, goed zat het 
niet natuurlijk. Dat zijn nu van 
die typische plekken waar stra-
len ook geen zin heeft: je moet 
het plaatwerk echt fysiek schei-
den om erbij te kunnen.

Ik heb eerst de zaak eens rustig 
bekeken om dan te bepalen wat 
ik waar zou losmaken en hoe ik 
het dan zou herstellen. Duidelijk 
was wel dat ik deze vormen 
wederom uit een lassamenstel-
ling zou moeten maken. Om te 
voorkomen dat ik een aantal 
essentiële maten zou missen heb 
ik eerst een stappenplan gemaakt: 
1 Eerst het complete tankbakje 

volledig uit het scherm gezaagd. 
2 Vervolgens dit op de nieuwe 

plaat gelegd en de contour 
van de aansluiting op de nieuwe 
plaat afgetekend. Zodat ik weet 
waar straks alles weer in het 
scherm moet komen!

3 Vervolgens heb ik stukje op-
 staande rand (L-profiel) van 
het bakje geslepen. 

Ter extra controle het nieuwe 
plaatdeel nog maar eens passen 
alvorens het oude plaatwerk 
eruit te slijpen. Alle scherpe 
hoeken heb ik afgerond zodat 
dit later bij het inlassen zo min 
mogelijk vervorming gaat geven. 
De zaak heb ik nu afgetekend 
en met de luchtzaag en slijptol 
het oude deel verwijderd. Ik had 
het nieuwe deel expres vrije 
groot gemaakt om zo de krom-
mingen er netjes in te kunnen 
maken zodat je mooie vloeiende 
overgangen krijgt waardoor er 
straks weinig geplamuurd hoeft 
te worden. Ook kan ik nu het 
tankgedeelte meenemen.

Het oude gedeelte uitgezaagd. Duidelijk zicht-

baar is het luchtkanaal dat ik als een van de eerste 

klussen heb gerepareerd en al had afgelakt.

Het oude plaatwerk en het nieuwe naast elkaar. Nu moet de tankvulopening nog worden overgezet.
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4 Nu had dus het zuivere bakje 
over waar normaliter de tank-
vulopening in huist. Dit heb ik 
eerst als model gebruikt om 
een nieuw opstaand randje 
(L-profiel) te kunnen maken 
dat later tegen het voorscherm 
gelast moet worden. 

 Nb: Dit randje is normaliter in 
het voorscherm geperst, maar 
die mogelijkheid heb ik niet dus 
heb ik dat op deze manier 
opgelost.

5 Het maken van het L-vormige 
profiel waar het tankbakje later 
in wordt vastgelast.

6 Duidelijk was dat het rand van 
het bakje ook in verregaande 
staat van ontbinding was. Dus 
dit was de volgende stap: her-
stel van het bakje. Herstel van 
het bakje betekende de oude 
contour aftekenen en uitsnijden 
uit nieuwe plaat. Dit heb ik 
vervolgens met enkele hecht-
lastjes vastgezet op het bakje. 
Zie de bijgaande foto.

7 Na passen en meten het L-
profiel passend maken met 
de kromming van het voor-
scherm.

8 Met een paar hechtlasjes het 
L-profiel met het voorscherm 
vastlassen.

9 Het uitzagen van de opening 
uit het voorscherm.

10 Het passen van het bakje in 
de nieuwe uitsparing van het 
nieuwe schermdeel.

11 Het aflassen van het L-profiel 
op het nieuwe voorscherm.

NB. Hier heb ik een fout gemaakt 
door een zware las aan de 

onderzijde te leggen ipv een 
lichte las aan de bovenzijde 
zoals ik dat wel met het bakje 
had gedaan… Dit veroorzaakte 
lelijk laswerk en heel veel nabe-
werking!!

12 Het nabewerken van de samen-
stelling: afwerken van de lassen, 
richten van het nieuwe scherm-
deel, passen van het bakje en 
het klepje en dit dus nastellen.

Al met al al ben ik zelf niet 
tevreden met het resultaat: de 
spleetruimte tussen het benzine-
klepje en het scherm is onregel-

Het ‘restant’ en het nieuwe L-profiel krijgt langzaan de juiste vorm.

Het nieuwe randje met een paar hechtlastjes 

aan het bakje vastgezet.

Pasmaken van het L-profeil met het nieuwe vorschermdeel.

Het voorzichtig om en om aflassen van het 

randje aan het bakje zodat er zo min mogelijk 

vervorming optreedt.

Het afslijpen van overtollig laswerk zodat het 

geheel weer netjes toont.
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matig en te groot: 4 tot 5 mm. 
Een spleet van 3 mm is een mooie 
acceptabele maat. Kortom ik heb 
het hele deel opnieuw gemaakt! 
Nu heb ik de doordrukking geheel 
geklopt uit het nieuwe plaatwerk. 
Wel een heel stuk lastiger, maar 
het resultaat is wel veel beter.
Ik kan er bijna een dagboek van 
schrijven dus ik zal jullie verdere 
details maar besparen. Ik hoop 
dat de foto’s en de schetsen de 
nodige verduidelijking geven. De 
volgende keer een verslag van 
het herstel van de achterklep.

Ik heb trouwens nog een tip 
voor de dhz-ers onder ons: behalve 
een verzameling slijptollen met 
de nodige variaties aan slijp-, schuur- 
en afbraamschijven is een ‘power-
file’ van Black & Decker een 
onmisbaar stuk gereedschap: 
hier kun je lastige hoekjes berei-
ken zonder dat je het erom lig-
gende plaatwerk beschadigd. Het 
is een stukje gereedschap waar-
mee zeer nauwkeurig geschuurd 
en geslepen kan worden.

Op zaterdag 3 februari is Roel Rutten uit Breda op tra-
gische wijze tijdens een ritje in zijn Karmann Ghia om 
het leven gekomen.
Roel was geen lid van onze club, maar velen binnen de 

KGCN hebben hem gekend en wij hopen dan ook op deze wijze 
gepast stil te hebben gestaan bij zijn overlijden. 
Wij wensen de nabestaanden van Roel veel sterkte bij het verwerken 
van dit verlies.

Bovenstaand een foto van Roel en zijn Karmann Ghia.

CLUBSITE INfo

Tijdens de ALV van 11 februari heeft Henk Overeem een 
presentatie gegeven van de resultaten van de enquête. 
Vanwege de tijd heeft Henk een ingekorte versie gepre-
senteerd. Omdat we u niet de totale presentatie willen 

onthouden hebben we als bestuur besloten de presentatie op de 
website te plaatsen. Let wel: alleen na het inloggen van uw lidnummer 
en postcode krijgt u pas toegang!

het bestuur

DoDELIJK oNGEVAL MET 
KARMANN GHIA
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CLUBSHoP

de clubshop is in beheer bij John Carbone & Margriet Groenhof met wie jullie hebben kunnen 
kennismaken op het afgelopen winterfestijn en waarvan we deze hele leuke foto hebben 
van de najaarsrit van 2006. De voorraad oude spullen begint nu aardig op te raken en de 
ideeën voor nieuwe spullen zitten in de pijplijn.

Zo hebben John en Margriet een aantal posters en linnen tasjes laten maken voor het winterfestijn als 
proef.  Zie bijgevoegde afbeeldingen.

Ander zaken op het verlanglijstje zijn nieuwe polo’s en sweaters, misschien kalenders, drinkbekers, 
muismatjes enz. Onderstaand een overzicht van wat er nu beschikbaar is in de clubshop. Met het oog 
op het nieuwe formaat van de Ghia Varia gaan de oude binders eruit.

Heeft u interesse in de onderstaande artikelen. Stuur dan een e-mail met vermelding van uw naam en 
telefoonnummer naar clubshop@karmannghiaclub.nl.
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Deze afbeeldingen nu op posterformaat verkrijgbaar.

•	Ghia	Varia	binders	 	 e7,80
•	Textiel	KGCN	embleem		 	 e4,20
•	Polo’s	met	opdruk	“KGCN	1994	–	2004”,	alleen	in	maat	“S”	 	 e5,-
•	Miniaturen	in	de	schaal	1:18,	1:43,	1:72,	1:160	 vanaf		 e12,-
•	Bouwdoos	Karmann	Ghia	in	de	schaal	1:24		 	 e37,50
•	Textiel	VW	embleem	 	 e0,75
•	Sleutelhangers	(plastic	of	zilver)	 vanaf	 e2,-
•	Karmann	Ghia	1955-1982	(Engels)	 	 e24,50
•	Metalen	NL	schiltjes	 vanaf		 e 8,-
•	Handboek	motor/remmen+banden/vooras/carrosserie	 	 e20,25
•	Diverse	handboeken,	onderdelen	manuals	 vanaf		 e 9,-
•	Gouden	Kg	hanger	 	 e121,15
•	Oorhangers	 	 e17,50

Ghia Varia binders Ghia Varia linnen tas

Links: Textiel KGCN embleem

Rechts: Textiel VW embleem
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In het bijzonder vermelden we het 50 jarig jubileum van de Karmann 
Ghia Cabrio welk wederom in Georgsmariënhütte wordt gehouden. 
Helaas is de meeting beperkt tot maximaal 100 auto’s. Onderstaand 
het e-mail adres van de organiserende club waar u terecht kunt voor 
meer info. Een kleine afvaardiging van het bestuur zal in ieder geval 
aan dit evenement deelnemen. Herman Bossink  heeft voor u alvast 
3 vlakbij gelegen hotels doorgegeven die u eventueel kunt boeken:
Hotel Waldesruh  +49.541.54323 
 (is in 2005 ook door de meeste mensen gebruikt)
Hotel Herrennest +49.541.83130
Hotel Rose +49.541.871384

Voorlopige  planning:
21 April  1e Technische dag
12 Mei  Voorjaarsrit (LET op: dit is op een zaterdag!)
1 Juli  Zomerrit
9 September Najaarsrit
13 Oktober 2e Technische dag
Nb: Ook leden zònder (rijdende) Karmann Ghia zijn van harte welkom!

overige evenementen 2007 

Algemene VW evenmenten:
24 t/m 25 Maart VolksWorld Show United Kingdom, Sandown Park, 

Esher (www.volksworld.com)
25 t/m 28 Mei Super VW Nationals France, circuit du Val-de-Loire, 

Thenay (www.supervwmag.com)
16 t/m 17 Juni VW budel, Manege dÁuwe Meule, Budel, Neder-

land (www.keverclub.nl/budel)
17 Juni Nationale Oldtimerdag Lelystad, www.oldtimer-

daglelystad.nl , 400 auto’s van 1896 t/m 1970, 
gratis toegang

22 t/m 24 Juni VW Veteranen-Treffen Bad Camberg Duitsland 
(www.lottermann-veteranen-treffen.de)

29 Juni t/m 1Juli Karmann Ghia treffen UK, meer details in vol-
gende Ghia Varia.

20 tot 22 Juli  Krabbeli 2007, Hosingen Luxemburg. Kijk op 
www.krabbeli.lu of bij vragen mailen naar ingrid@pt.lu 
of bellen op +352621197283, Rob Groenendijk, 
lid Käferclub Letzebuerg.

24 t/m 26 Aug. 50 jarig jubileum van de KG-cabrio te Georgsma-
riënhütte, www.vw-karmann-ghia.de/suedheide/ , 
meer info in de Ghia Varia van mei!

letop: e.e.a. onder voorbehoud van data!

EVENEMENTEN KALENDER K.G.C.N.  2007



U rijdt een Golf R32 vanaf € 44.600, incl. BTW en BPM, excl. verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken. Brandstofverbruik Ø 9,7-10,8 L./100 km (1L. op 9,3- 10,3 km). CO2 
uitstoot Ø 257-259 g/km. Wijzigingen ook in uitvoeringsdetails voorbehouden.

De Golf R32 van Volkswagen. Wie anders?

3.2 liter V6 184kW/250pk

De komst van de Golf R32 geeft een compleet 

andere kijk op ‘sportief rijplezier’. Opvallend 

zijn de stoere neus met xenon koplampen, de 

chromen grille, de gepolijste RVS dubbele uitlaat 

en z’n achterspoiler die hem een atletisch uiterlijk 

geven. De Golf R32 staat op 18" licht metalen 

velgen. Met z’n handgeschakelde 3.2 ltr V6 sprint 

u al in 6.5 seconden naar 100 km/u. Ga de uitda-

ging aan en bezoek de Volkswagen-dealer voor 

de sportieve, dynamische Golf R32.

VW780-01 R32 170x240.indd   1 14-03-2007   15:22:33
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VERSLAG WINTERfESTIJN 
RoSMALEN 6&7 JANUARI 2007
Het winterfestijn was zoals voorgaande jaren weer georganiseerd op het terrein van het Autotron te Rosma-
len. Vrijdagmiddag is de clubstand opgebouwd met de medewerking van Sonja en Nico de Winter die zich 
als leden hebben opgegeven om met de clubpresentatie mee te werken. Ook hebben zij samen met John 
Carbone en Margriet Groenhof de stand voor de zaterdag beheerd. Verderop in deze Ghia Varia kunnen 
jullie hun ervaringen hierover lezen.

Zaterdags was het de 
gehele dag vrij rustig, dit 
in tegenstelling tot het 

zomerfestijn. Desalniettemin waren 
er vanouds vele bekenden die 
even aanwipten.
Ook kregen we van Hans de 
Vries een prachtige compilatie 
DVD van het afgelopen seizoen. 
Hij had van alle 5 evenementen 
van het afgelopen seizoen film-
opnames gemaakt afgewisseld 
met foto’s. Helaas was de DVD-
speler niet meegekomen waar-
door we de DVD niet konden 
afspelen.  Zondag’s hebben we dit 
hersteld en wel de presentaties 
laten zien.

Zondag bleek toch wel de top-
dag te zijn met de hele dag een 
gezellige aanloop. We hebben 
ook weer een aantal nieuwe & 
enthousiaste nieuwe leden mogen 
begroeten. Ook hebben we diverse 

leden met elkaar in contact kun-
nen brengen die elkaar konden 
helpen met zowel het verkrijgen 
van de juiste onderdelen als nieuwe 
adresjes voor onderdelen en het 
advies bij een aantal restauratie 
en schadeklussen. 

In de grote hal, de expodome, 
waar wij met de KGCN-stand 
stonden, waren vele clubs en 
professionele handelaren uitge-

stald. Het was duidelijk dat er 
veel moeite was gespendeerd om 
de stands netjes aan te kleden. 
Wij hebben ook vele compli-
menten mogen ontvangen voor 
onze stand.  Ook stonden er her 
en der wat Karmann Ghia’s te koop 
aangeboden door handelaren.

Ook werd er een 34’r aangebo-
den maar die was kennelijk zate-
dag’s al verkocht want zondags’ 

De clubstand en de Karmann Ghia van Patrick Baptist als extra ´aankleding´.

Nieuw (Mexicaans) plaatwerk voor de kever. Dat zouden ze ook voor de Karmann moeten hebben.
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was deze niet meer te vinden. 
Bijgaande foto’s geven een korte 
impressie weer van het VW-
gebeuren.

Het leuke was nu toch ook de 
ingerichte Spijkerhal met veel 
2de hands spul van de kleine 
handelaren. Daar waren ook 
leuke spullen te vinden voor 
goed betaalbare prijzen.  In de 
Spijkerhal stond een echte glo-
betrotter uit Polen die met zijn 
T2 VW-bus dwars door Europa 
en Rusland was getrokken. Op 

de zijkant van de bus had hij de 
diverse routes op zijn bus beschil-
derd. Ze bestaan dus nog steeds!
Aan het eind van de dag wer-
den prijzen uitgereikt voor de 
mooiste presentaties en de 
mooiste auto’s en het ultieme 
moment voor de verloting van 
een VW kever 1303. Het meisje 
dat deze kever won was zeer 
verrast en erg blij met de prijs 
natuurlijk. Dat was ook meteen 
de afsluiting van de dag waarna 
iedereen z’n boeltje begon in te 
pakken.

We hadden de spullen redelijk 
snel weer opgeruimd en kunnen 
we zeker terugkijken op een 
zeer geslaagd en leuk weekend.

Een leuke Karmann Ghia met een vouwdak.

Impressie van de Expodome

Een poolse globetrotter met zijn T2 bus en wat onderdelen en hééél veel reisverhalen natuurlijk!

De Spijkerhal met een gevarieerd aanbod 

van veel 2de hands spul
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HET TANKKLEP MySTERIE

Tijdens het zomerfestijn 
had ik de nodige 
ge spreksstof met Patrick 
Baptist over mijn Kar-

mann en dan vooral de uitvoe-
ring van het tankklepje. In het 

december nr. 2005 van de Ghia 
Varia staan wat handige herken-
ningstips. Zo heeft de KG vanaf 
modeljaar 68 (dus vanaf bouw-
jaar augustus 1967) een tank-
klepje gekregen in het rechter 

voorscherm. Voor die tijd moet 
je het kofferdeksel openen om 
bij de tankvulopening te komen. 
Terug bij modeljaar 1968: dit 
tankklepje moet een kleine uit-
sparing in het scherm hebben 

Géén uitsparing voor de vinger, wél het gatenpatroon voor het vergrendelmechanisme…

Tekst: haye Osinga
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zodat je je vinger achter het 
klepje kan steken om deze open 
te trekken. In modeljaar 1969 
(dus vanaf bouwjaar augustus 
1968) is deze uitsparing komen 
te vervallen omdat er toen een 
bowdenkabel geïntroduceerd werd. 
Deze kabel kon vanuit het van-
uit het interieur bediend worden 
waardoor de vergrendeling van 
het klepje werd opgeheven en 
het klepje dmv. een veer vanzelf 
open klapte. Juist omdat er tus-
sen de handmatige opening en 
de bowdenkabel vergrendeling 
maar een modeljaar zit doet mij 
sterk vermoeden dat de oor-
spronkelijk geplande introductie 
van deze bowdenkabel zeker 
vanaf bouwjaar augustus 67 was 
gepland. Om technische rede-
nen heeft men dat waarschijnlijk 
moeten annuleren en voor deze 
tussenoplossing gekozen. 
De chassisnrs. van dit tussenlig-
gende bouwjaar waarbij het 
klepje dus van buitenaf met de 
vinger geopend moest worden, 
loopt van augustus 1967 nr. 148 
000 001 t/m augustus 1968 nr. 
149 000 001. Nu heeft mijn Kar-
mann chassisnr. 148 109 309, 
wat aangeeft dat deze net na 
augustus 1967 is gebouwd. Op 
het chassis heb ik nog een witte 
datum markering van september 
1967 gevonden, dus dat klopt. 
Kortom mijn Karmann moet 
dus een klepje hebben dat met 
de vinger van buitenaf geopend 
moet worden dus ook zo’n uit-
sparing in het voorscherm. Nu is 
het vreemde dat het klepje 
inderdaad de correcte uitvoering 
is maar dat het voorscherm op 
de een of andere manier van 
het later type is met een bow-

denkabel: dus geen uitsparing 
voor de vinger maar wel het 
gatenpatroon voor de bevestiging 
van dit vergrendelmechanisme!

Omdat ik de auto alweer ruim 6 
jaar niet heb kunnen gebruiken 
moest ik even nadenken hoe ik 
ook alweer tankte, en ja, ik had 
geen trekkabel, ik peuterde het 
klepje altijd open. Na nog iets 
verder nadenken kan ik mij her-
inneren dat ik die uitsparingen 
had gezien voor het vergrende-
lingsmechanisme, en tot de con-
clusie kwam dat dat er dus ken-
nelijk door een vorige eigenaar 
eruit gesloopt was. Wat ik toen 
niet wist, en nu dus wel, is dat er 
in dat bouwjaar geen ontgren-
delingsmechanisme af fabriek 
gemonteerd is geweest.

Rara, wat is hier gebeurd?
Na wat verder piekeren kan ik 
mij ook niet indenken dat ze in 
de fabriek een later type scherm 
hebben gemonteerd op deze 
wagen. Het gebeurd namelijk 
wel dat oudere onderdelen op 
nieuwere auto’s komen omdat 
men die oude voorraad wil 
opmaken en niet wil verschroten. 
In dat geval had ik wel een vin-
gerindrukking in het scherm 
maar geen gatenpatroon voor het 
vergrendelingsmechanisme gehad.

Een mogelijkheid zou kunnen 
zijn dat ergens in het leven van 
deze KG het voorscherm ver-
vangen is geweest door een 
later type vanwege een aanrij-
dingschade oid. Echter ik heb 
het hele scherm eraf gehad en 
heb geen andere lasnaden aan-
getroffen dan de fabrieksoriginele.

Een andere optie zou kunnen 
zijn dat de gehele body vervan-
gen is door een latere. Dat zou 
een mogelijke verklaring kunnen 
zijn want ik heb niet kunnen 
achterhalen of de huidige body 
inderdaad ook de fabrieksorigi-
nele is. Ik moet in mijn onderde-
lenopslag wel het typenr. Van de 
body hebben (aluminium plaatje 
dat in de kofferruimte is vast 
genageld) maar ik heb nog niet 
de verklaringen van deze gege-
vens kunnen vinden. Mijn KG is 
oorspronkelijk komt uit Zwit-
serland en heeft ook ergens in 
zijn loopbaan een vouwdak van 
zijn eigenaar gekregen. Ook 
daarvan weet ik niet door wie 
en wanneer dat is gedaan. Mijn 
KG is in 1988 in Nederland op 
kenteken gezet en alle voor-
gaande historie ontbreekt. Wel-
licht dat ik dat nog eens een 
keer ga uitzoeken, maar dat 
heeft nu even geen prioriteit. Via 
het Volkswagenmuseum (www.
volkswagen-automuseum.de/
urkunden.html) kun je wel een 
originaliteitoorkonde kopen zodat 
je precies weet hoe de wagen af 
fabriek en in welke stad deze 
destijds is afgeleverd. Dat kost 
inmiddels e35,-. Zoals ik al zei, 
wellicht iets voor de toekomst.
Inmiddels heb ik dat hele gedeelte 
moeten repareren en ben nu 
tot de conclusie gekomen dat ik 
het zo restaureer dat de uitvoe-
ring dus klopt met het bouwjaar. 
Dus ik laat de bevestigingsgaten 
van het vergrendelingsmechanisme 
vervallen en maak in het voor-
scherm een vingeruitsparing.

De resultaten kunnen jullie in 
mijn restauratieverslagen volgen.
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het ontstekingssysteem 
is normaliter een 
onderdeel van een 
motor onderhouds-

beurt maar hier hebben we onze 
voorgaande technische dag geheel 
aan gewijd dus dat laten we nu 
voor wat het is. Wat dus wel:

1 olie verversen:
 - Wat is het doel van 
  motorolie?
 - Waarom verversen we olie?
 - Hoe vaak?
 - Hoeveel?
 - Hoe ververs je olie?
2 kleppen stellen:
 - Waar dienen de kleppen voor?
 - Waarom moeten deze
   gesteld worden?
 - Hoe vaak?
 - Hoe stel je kleppen?
3 luchtfilter:
 - Waarom een luchtfilter?
 - Wat zijn de belangrijke
  onderdelen van het luchtfilter?
 - Waarop letten?
 - Hoe pleeg je onderhoud?
4 koeling:
 - Waarom koelen?
 - Wat zijn de belangrijke
   onderdelen van de 
  luchtkoeling?
 - Waarop letten?

olie
De olie in de luchtgekoelde motor 
heeft 2 hoofdtaken: ten eerste 

om voor voldoende smering van 
de draaiende delen te zorgen. 
Dat zijn de krukaslagers, nok-
kenaslagers, oliepomp, drijstang-
lagers, de zuigers met de cilinders, 
klepgeleiders en de tuimleraarsas-
sen van de kleppen. Ten tweede 
zorgt de olie ook voor koeling 
van het motorblok. 
De luchtgekoelde motor in onze 
Karmann heeft een oliesmering 
die berust op het drukomloop-
systeem. D.w.z. dat de olie door 
de oliepomp vanuit het carter 

onderuit de motor de olie aan-
zuigt en deze onder een druk 
(bij 80°C en een toerental van 
2000 omw/min. Minstens 2 bar) 
naar de diverse smeerpunten 
persen. Als alle smeerpunten 
zijn bereikt stroomt de olie uit-
eindelijk weer terug het carter in.

Afhankelijk van de temperatuur 
van de olie, waardoor deze een 
andere viscositeit krijgt, (koud = 
dik vloeibaar = hoge viscositeit, 
warm = dun vloeibaar = lage 

oNDERHoUD VAN oNZE  KARMANN GHIA (DEEL 5)
Voor deze Ghia Varia neem ik de motor als geheel onder de loep. Als naslagwerkje voor onze technische dag 
van 21 april zal ik jullie uitleg geven wat er bij een onderhoudsbeurt aan de motor wordt nagekeken. Volks-
repairs zal aan de hand van een (draaiende)motor op een bok e.e.a. duidelijk toelichten zowel wat betreft 
werking als ook hoe wat te stellen/vervangen.

Motorsmering

Tekst: haye Osinga



Karmann Ghia Club nederland 23

viscositeit) wordt de olie bij hoge 
temperaturen ook nog eerst door 
de oliekoeler geleid voordat 
deze naar de krukaslagers wordt 
geperst.  Dit wordt geregeld 
door het olie-overdruk ventiel, 
welke zich onder in het carter 
bevindt vlakbij de krukaspoelie.
Het kan voorkomen dat dit ven-
tiel vast komt te zitten. Dat kan 
de volgende schades veroorza-
ken: Indien deze in de onderste 
stand geblokkeerd is zal dikke 
koude olie door de oliekoeler 
worden gepompt. Hierdoor komt 
de olie te laat of niet (korte rit-
ten) op temperatuur. Kwalijker is 
echter dat de oliekoeler onder 
grote druk wordt gezet waar-
door deze op den duur kan 
gaan lekken en dus vervangen 
moet worden. Vaak ontstaat er 
dan een oliespoor vanonder het 
koelhuis welke langs en over de 
3 cilinder lekt. Het vervangen van 
de oliekoeler kan een tijdrovend 
karwei zijn, afhankelijk van het 
type motor.

Als dit ventiel in de bovenste 
stand is geblokkeerd zal de olie 
eenmaal op bedrijfstemperatuur 
gekomen niet door de oliekoeker 
worden geleid waardoor de motor 
oververhit raakt. Vervelende is 
dat je dit niet merkt met korte 
ritjes maar pas met een goed 
stuk snelweg en dan is het vaak 
al te laat!

Verder dient de olie slijtdeeltjes 
van de motor, vervuiling tgv. ver-
brandingsgassen die langs de 
zuigerveren in het carter komen, 

op te kunnen nemen zonder 
dat de smerende eigenschappen 
achteruit gaan. Helaas is onze 
motor niet voorzien van een 
mooi oliefilter maar slechts een 
zeef die meer dienst doet als 
‘keien’vanger. Ook heeft onze 
motor een relatief klein carter-
inhoud: 2,5 liter. Een beetje auto 
vandaag de dag heeft zeker 5 
liter olie tot zijn beschikking. Het 
gevolg is dan ook dat de olie 
thermisch en mechanisch zwaar 
wordt belast en daarom moet 
de olie dus regelmatig ververst 
worden: om de 5000 km.

Het verversen is vrij eenvoudig: 
Aan de onderzijde van de motor 
zit een aftapplug. Bij de latere 
types is deze komen te vervallen. 
Na het aftappen moet namelijk 
het zeefje van het carter worden 
genomen en gereinigd worden. 
Hiertegen werd nogal eens 
gezondigd. Dus heeft VW de 
centrale bout laten vervallen zodat 
je wel gedwongen wordt om het 
deksel en de zeef te demonteren!
Dus stap 1 is het aftappen van 
de olie, dit gebeurd het best 
met warme motor zodat alle 
olie er gemakkelijk eruit stroomt. 
Dan moet het carterdeksel met 
de pakkingen en het zeefje wor-
den gedemonteerd. Het zeefje 
moet schoon gespoeld worden 
zodat eventuele vuilresten niet 
door de oliepomp rond worden 
gepompt. Nu kan het deksel met 
zeefje weer worden gemon-
teerd. Gebruik natuurlijk wel 
nieuwe pakkingen en nieuwe 
koper ringetjes onder de dop-

moertjes zodat hier straks geen 
olie gaat lekken!

Dan is het een kwestie van 2,5 
liter olie bijvullen via de olievul-
opening naast de dynamo. Ter 
controle altijd de oliestand even 
pijlen met de pijlstok: na het vul-
len even een minuutje wachten 
zodat alle olie in het carter is 
gestroomd. Peilstok uit het carter 
trekken, afstrijken met een doek, 
let op dat er geen katoenvezels 
achterblijven aan de peilstok. 
Deze terugsteken in het carter 
en er weer uittrekken. Het olie-
pijl moet op of net onder het 
2de streepje staan. (Het verschil 
tussen het 1e en 2e streepje is 
1,25 liter.)
Door het gemis van een oliefilter 
zal het oliepijl weinig tot niet 
veranderen als de motor even 
heeft gedraaid. Toch is het ver-
standig om de motor even te 
laten draaien om er zeker van te 
zijn dat er geen lekkages zijn. Na 
het afzetten van de motor, weer 
even 2 minuutjes wachten zodat 
alle olie is teruggestroomd en 
dan nog een laatste keer zoals 
hierboven beschreven de olie 
even pijlen.

de cijfers op een rijtje
Type olie: SAE 15W40, klasse SE/SF
Verversingstermijn: 5000 km
Hoeveelheid: 2,5 liter
Benodigde tijd: ca. 30 minuten

Kleppen stellen
Voordat we de kleppen gaan stel-
len eerst even een korte uitleg wat 
het doel is van deze onderdelen 

oNDERHoUD VAN oNZE  KARMANN GHIA (DEEL 5)
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in onze VW-motor. De VW-
motor is een zgn. 4-takt motor. 
Dat wil zeggen dat in de tijd van 
2 volledige krukasomwentelingen 
het volledige proces plaatsvindt van:
1 vulling van de cilinder (1e takt)
2 comprimeren van het brand-

stofmengsel (2e takt)
3 ontsteken en als gevolg daarvan 

de arbeidsslag. (3e takt)
4 uitdrijven van de verbrandings-

gassen uit de cilinder (4e takt)

Om deze 4 processen mogelijk 
te maken moet er een regelsy-
steem op de motor zitten die 
de verbrandingskamers van de 
cilinders op het juiste moment 
openen dan wel sluiten voor de 
toevoer dan wel de afvoer van 
het brandstofmengsel respectie-
velijk de verbrandingsgassen.
Hiervoor worden kleppen gebruikt. 
De aansturing van de kleppen 
gebeurd mechanisch: de krukas 
drijft de nokkenas aan (roterende 
beweging) die op zijn beurt de 
stoterstangen bedient (langs bewe-
ging). Deze stoterstangen bediening 
de kleppen via de tuimelaars. 
Bij gaande foto geeft een exploded 
view van de stoterstangen, tui-

melaarsas en tuimelaars en de 
kleppen.

Er bestaan 2 typen kleppen: de 
inlaatklep en de uitlaatklep. De 
inlaatklep zorgt voor de het 
toelaten van brandstofmengsel 
tijdens de inlaatslag en zit in het 
inlaatkanaal. De klep is te her-
kennen doordat deze groter 
van diameter is dan de uitlaat-
klep. De reden hiervoor is het 
feit dat het aanzuigen van het 
brandstofmengsel meer moeite 
kost dan het uitpersen van de 
verbrandingsgassen.
De uitlaatklep zorgt ervoor dat 
de verbrandingsresten de cilin-
der kunnen verlaten via het uit-
laatkanaal naar de uitlaat.

Doordat de motor over een 
groot temperatuurbereik moet 
functioneren, zullen diverse 
delen sterk uitzetten bij het op 
bedrijfstemperatuur komen van 
de motor. Als we geen klepspe-
ling zouden hebben, zou dit 
resulteren in een motor die niet 
meer functioneert met toene-
mende temperatuur. De klep-
pen zullen namelijk niet meer 
goed kunnen sluiten en er tre-
den lekkages op van de verbran-
dingsruimte in de cilinder. 
Kortom we hebben speling 
nodig om te garanderen dat de 
motor altijd goed blijft preste-
ren. Dit maakt ook duidelijk dat 
we de speling instellen bij een 
koude motor. Nb. Afkoelen van 
een bedrijfswarme motor duurt 
ca. 3 uur.

Per motortype kunnen de 
klepspelingen verschillen en ook 
de inlaatkleppen en de uitlaat-
kleppen kunnen ook verschillen: 
de inlaatkleppen worden min-
der heet dan de uitlaatkleppen 
waardoor de uitzetting minder 
sterk is.

De klepspeling is zo bedacht dat 
deze de beste prestaties van de 
motor geven. 

Onderstaand een klein overzichtje van de maten van de klep 
diameters van de diverse motoren:
Type:  1200 cc 1300 cc 1500 cc 1600 cc
Inlaatklepdiameter: 31,5 35,6 35,6  35,6 mm
Uitlaatklepdiameter: 30,0 30,1 30,1  30,1 mm

de oudere instructieboeken geven de volgende afstelgegevens:
Type motor:  30 pk 34 pk 34pk, 40pk, 44pk, 50pk
  Tot nov. ’64 vanaf nov. ‘64
Inlaatklepspeling: 0,1 0,2 0,1 mm 
Uitlaatklepspeling: 0,1 0,3 0,1 mm  
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Indien de speling te gering is kan 
dit leiden tot verbrande (uit)-
laatkleppen. Is de speling te groot 
dan geeft dit prestatieverlies en 
een hoger brandstofgebruik.

De latere instructieboeken geven 
voor de 34pk (1200cc), 40pk 
(1300cc), 44 pk (1300cc, 1500cc) 
en de 50pk (1600cc) voor beide 
in- en uitlaatkleppen 0,15 mm als 
afstelmaat.

bij het stellen gaan we als volgt 
te werk
Om goed bij de tuimelaars te 
komen verwijderen we de ach-
terwielen. Het veiligst is om per 
kant te werk te gaan dus één 
wiel per keer verwijderen. Let 
erop dat de wagen goed afge-
steund is en op de handrem 
staat! Handig is nu om eerst het 
rechterwiel te verwijderen, daar 
bevinden zich de cilinders 1 en 
2. De cilindernummers staan in 
het koelbeplating van de motor 
ingeslagen, vlakbij de bougiega-
ten. Na het wegnemen van het 
wiel is het klepdeksel zichtbaar. 
Deze is met een stalen beugel 
vastgeklemd. 
Nb. Neem voor het losnemen 
van het kleppendeksel, eerst even 
met een borstel en oude doek 
losse modder en zandresten 
weg zodat deze straks niet in de 
motor terecht kunnen komen. 

Wip nu met een schroevendraier 
de beugel naar beneden en ver-
wijder kleppendeksel. Er kan 
wat olie uit het deksel lopen dus 
let hier op en vangt dit op.

Om nu te weten wanneer de 
kleppen gesloten zijn gebruiken 

we de onstekingsvolgorde van 
de motor. Immers op moment 
van onsteken zijn de inlaat en de 
uitlaatklep van de betreffende 
cilinder gesloten. Zorg dat de 
auto in zijn  vrij staat. We nemen 
de verdeelkap van de verdeler 
en kijken we naar de stand van 
de rotor en die van de kruka-
spoelie. De kerf op de kruka-
spoelie moet in lijn zijn met de 
naad van het carter en de rotor 
wijst op dat moment naar de 1e 
cilinder, dan kunnen we de 1e 
cilinder stellen. Ter controle: de 
kleppen van de 1e cilinder moe-
ten dus volledig gesloten zijn er 
moet dus speling zitten tussen 
de stelboutjes en de klepstelen.

we dus de 2e cilinder willen stel-
len moeten we de krukas 180° 
linksom draaien. (De rotor is 
dan 90° gedraaid).

De ontstekingsvolgorde is 1, 4, 3, 
2 waarbij de motor rechtsom 
draait. Draaien we de motor 
linksom, (versnellingsbak in zijn 
vrij zetten en handrem vast) dan 
wordt de volgorde 1, 2, 3, 4. Als 

Dit proces herhalen we voor 
iedere cilinder die we op dat 
moment willen afstellen. Het 
afstellen zelf doen we met een 
voelermaat. Deze moet met 
een voelbare wrijving tussen de 
klepsteel en tuimelaar ingesto-
ken kunnen worden. Dus niet 
ertussenuit trekken, dat is te 
onnauwkeurig.

Bij teveel speling de contramoer 
losdraaien en met een platte 
schroevendraaier de stelbout iets 
indraaien. Let op dat de voeler-
maat hierbij niet beschadigd raakt!
Borg de stelbout met de 13mm 
moer. Meet nu nogmaals de 
speling. De controle is belangrijk 
want door het aandraaien van 
de contramoer kan het resultaat 
behoorlijk veranderen.
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Indien één kant klaar is kan het 
kleppendeksel worden terug 
geplaatst. Droog de zitting van 
de cilinderkop en in het klep-
deksel goed af. Pak een nieuwe 
pakking en leg deze in het klep-
deksel. Monteer het deksel en 
druk de klembeugel met een 
schroevendraaier omhoog zodat 
deze in de daarvoor geplaatste 
groeven valt. Om zeker te zijn 
dat deze goed afdicht is het 
raadzaam om met een lichte 
(kunststof)hamer het klepdeksel 
een paar tikjes naar voren en naar 
achteren te geven. Hierdoor zet 
de pakking zich wat beter.
Nu kan het wiel gemonteerd 
worden en kan dezelfde proce-
dure aan de andere kant worden 
herhaald.

de cijfers op een rijtje
steltermijn: 10.000 km
Benodigde tijd: ca. 60 minuten
Klepspeling: afhankelijk van motor-
type

Luchtfilter
Een onderdeel dat nogal eens 
over het hoofd wordt gezien 
maar dat toch onderhoud nodig 
heeft, al is het gering. Het lucht-
filter zorgt ervoor dat de lucht 
die de motor aanzuigt gevrij-
waard wordt van vervuiling die 
de motor kan beschadigen. Met 

name zand en stofdeeltjes in de 
lucht zijn zaken die we niet in de 
motor willen hebben. Deze zul-
len de zuigerveren zeer snel 
doen slijten waardoor er com-
pressieverlies zal optreden met 
als gevolg verlies van motorver-
mogen en in het ergste geval 
een ‘vastloper’. Een 2e functie 
van het filter is om aanzuiggelui-
den van de motor te dempen.

We kennen 2 soorten filter : 
droog en nat. De droge filterele-
menten hebben pas vanaf 1974 
hun intrede gedaan met de 
geboorte van de Golf maar zijn 
helaas nooit in de Karmann Ghia 
gebruikt. Kennelijk was het van-
uit kostenoogpunt niet verant-
woord om hiervoor een aange-
past ontwerp te maken. De 
droge filterelementen zijn kwali-
tatief beter dan de natte typen: 
ze filteren daadwerkelijk alle 
aangezogen lucht, dat is niet het 
geval bij de natte filters. Deze 
filters hoeven slechts om de 
30.000 km vervangen te wor-
den. Wel verdient het aanbeve-
ling om het filter ieder 10.000km 
even met perslucht schoon te 
blazen, dat kan schelen in het 
brandstofverbruik.

Onze Karmann is uitgerust met 
het zogenaamde natte filter : een 
oliebad luchtfilter. Het principe 
berust erop de aangezogen 
lucht botst op oliefilm waarbij 
de vuildeeltjes in de olie achter-
blijft. Het reinigingseffect is een 
stuk minder dan het droge 
papieren filter.
Wel moet de olie iedere 10.000 
km vervangen worden. Gewone 
motorolie volstaat.

Koeling
Dan nu het onderwerp waar 
VW zo bekend van is geworden: 
de luchtkoeling. Bijgaande explo-
ded views van het turbinehuis 
met de thermostaatregeling geeft 
de meest essentiële delen weer.

Onze VW-motor moet in eer-
ste instantie zoveel mogelijk 
energie vanuit het brandstof-
mengesl omzetten naar bewe-
gingsenergie van de auto. De 
omzetting van de brandstof 
gebeurt in de cilinderruimte van 
de motor waardoor er energie 
via de zuiger aan de krukas 
wordt afgegeven. Vervolgens zet 
de krukas deze om in een rote-
rende beweging en geeft dit via 
de versnellingsbak en aandrijfas-
sen af aan de wielen. Helaas 
wordt er maar een klein deel 
van de totale verbrandingsener-
gie effectief in bewegingsenergie 
omgezet, een groot deel gaat 
helaas verloren doordat dit in 
warmte wordt omgezet. Die 
niet gewenste warmteopwek-
king heeft tot gevolg dat de hele 
motorconstructie hierop aange-
past moet worden. Zo heeft de 
motor relatief veel speling op 
draaiende onderdelen bij koude 
motor, zodat bij warme motor, 
waarbij de materialen uitzetten, 
nog voldoende speling over 
blijft. Desondanks moet de 
warmteontwikkeling toch bin-
nen bepaalde grenzen worden 
gehouden omdat anders de 
spelingen zo groot gemaakt 
moeten worden dat de motor 
wel heel erg weinig rendement 
oplevert. Kortom, we moeten 
de motor geforceerd gaan koelen. 
De werking van de VW gefor-
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ceerde luchtkoeling is als volgt: 
de krukas drijft middels de kruk-
aspoelie de dynamopoelie aan. 
Aan de andere kant van de 
dynamo zit een schoepenwiel 
gemonteerd. Deze zuigt koel 
lucht via de koelsleuven in de 
motorkap aan. De lucht wordt 
dan in het koelhuis naar de lin-
ker en rechter cilinders gestuurd. 
Hiervoor is in het koelhuis een 
labyrint van vinnen aangebracht. 
De latere typen hebben een 
bult aan de linkerzijde waar de 
oliekoeler huis houdt, zoals ook 
zichtbaar op deze tekening. De 
reden hiervoor is dat met de 
inwendig geplaatste oliekoeler 
de koellucht voor de 3de cilin-
der al behoorlijk is opgewarmd 
waardoor het koelvermogen 
duidelijk minder is. De 3de cilin-
der is dan ook berucht als vast-
loper! Door de oliekoeler uit 
deze luchtstroom te halen en er 

een bypass van te maken beoogde 
men de 3de cilinder een betere 
koeling te geven.
Ook het turbinewiel is in de 
loop der jaren in breedte ver-
groot door de toenemende 
vermogens en dus de grotere 
vraag naar koelvermogen.
Deze constructie maakt nu ook 
duidelijk waarom je direct moet 
stoppen als het generator laad-
lampje in de snelheidsmeter gaat 
branden: dit kan beteken dat de 
dynamo defect is maar kan ook 
beteken dat dit wordt veroor-
zaakt door een gebroken v-snaar. 
Hierdoor krijgt de motor geen 
koeling meer. Doorrijden zal een 
vastgelopen motor tot gevolg 
hebben!

Voor een goede koeling is het 
van uitermate belang dat alle 
koelbeplating aanwezig is! Vaak 
treffen we motoren aan waarbij 

de afdekplaat boven de uitlaat 
ontbreekt. Dit is echt funest 
voor de motor. Op deze manier 
zuigt de motor namelijk geen 
koele lucht van buiten aan maar 
gloeiend hete lucht vanonder 
de motorruimte! Het mag dui-
delijk zijn dat daardoor het koe-
lend vermogen zeer gering is en 
dus wederom een vastloper in 
het verschiet ligt.
Dan nog een belangrijk punt 
van aandacht dat ook al de 
nodige motorschades heeft ver-
oorzaakt: de geluidsisolerend 
demping materiaal tegen de 
achterwand van de motorruimte. 
Deze is van fabriekswege met 
een aantal metalen pinnen vast-
geprikt. Het wil wel eens voor-
komen dat in de loop der jaren 
deze bitumen mat van de pin-
nen loskomt. Het gevolg is dat 
de mat de aanzuigopening van 
het koelhuis blokkeert waar-
door de motor helemaal geen 
koellucht meer krijgt!. Kortom 
controleer dit op zijn tijd.

Nu wilden de VW-ingenieurs 
dat de motor snel opwarmt 
zodat deze zo snel mogelijk zo 
efficiënt mogelijk functioneert. 
Dat is gunstig voor zowel de 



Karmann Ghia Club nederland28

mechanische belasting van de 
motor als ook voor het brand-
stofverbruik en dus ook voor de 
milieubelasting. Om hiervoor te 
zorgen moet tijdens de eerste 
minuten dat de motor opwarmt 
eigenlijk geen koellucht over de 
cilinders geblazen worden. Dit is 
nog sterker het geval tijdens 
winterperiodes. De zogenaamde 
‘kühlluftregler’ (zie exploded 
view), ofwel stalen luchtkleppen 
onderin het koelhuis zorgen 
hiervoor. Deze worden door 
een koperen balg (thermostaat) 
bediend. 

Het principe is zeer eenvoudig: 
Als de motor koud is, is de ther-
mostaat volledig gekrompen. Als 
de motor opwarmt zal de ther-
mostaat uit gaan zetten. Daar-
door drukt deze een stang 
omhoog die met de luchtklep-
pen in verbinding staat. Hier-
door openen de luchtkleppen 
zich waardoor het schoepenrad 
koellucht over de cilinders kan 
blazen. Bij afkoelen sluiten de 
kleppen weer.

Het kan voorkomen dat de 
thermostaat defect is. Gelukkig 
is de thermostaat in dat geval 
volledig uitgezet zodat we in 
ieder geval geen vastloper kun-
nen krijgen. Wel is het van belang 

dat de scharnierpunten van de 
luchtkleppen goed functioneren: 
deze willen na verloop van tijd 
nog wel eens roesten en dus 
zwaar gaan lopen. Schoonma-
ken en oliën doet wonderen. 
De gangbaarheid is gemakkelijk 
te testen door de thermostaat 
even los te schroeven van de 
vierkante houder (M8 boutje) 
en deze even met de hand op 
en neer te bewegen. Dat moet 
soepel gaan.

Ik geloof dat we nu wel weer 
voldoende inspiratie en gespreks-
stof voor onze technische dag 
hebben. Dus bij deze, tot 21 april!
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CLUBSTAND ERVARINGEN

eindelijk, was het weer 
zover....het Kever Winter-
festijn in Rosmalen. Vanaf 
2000 zijn wij trouwe 

bezoekers van dit luchtgekoelde 
feest, we hebben toen de eerste 
Kever aangeschaft tijdens dit 
gebeuren. Maar...nu gingen we 
het van een geheel andere kant 
bekijken. Namelijk als vrijwilli-
gers bij de Karmann Club voor 
de zaterdag. De woensdag ervoor 
ontvingen we post met daarin een 
aantal afspraken en instructies van 
hoe of wat. Het was de bedoeling 
dat we rond 15.00 uur gingen 
opbouwen, maar dat werd iets 
later. We waren al  naar de stand 
van “onze” garage gegaan om daar 
de ploeg gelukkig nieuwjaar te 
wensen.
Wij vinden het een fijne garage 
die een goede service geeft en 
een sympathieke ploeg mensen. 
We hadden al verteld dat we 
de zaterdag een beetje collega’s 
waren wat zij ook leuk vonden.

Maar goed, onze voorzitter Wil-
liam Arpink kwam zo rond 15.40 
uur met de bestelbus waar alle 
spullen in zaten de hal binnen 
rijden. We hebben toen met z’n 
drieën de bus uitgeladen zodat 
deze snel naar buiten kon voor-
dat ie helemaal ingebouwd werd. 
Want eerlijk, je weet niet wat je 
ziet! Als je als bezoeker komt 
staat alles keurig klaar maar voor-
dat het zover is... een grote mie-
renhoop! Onvoorstelbaar, ieder-
een druk bezig met hetzij stand 

opbouwen, inrichten, auto’s bin-
nenrijden, verplaatsen, afijn..noem 
maar op. Toen was het voor ons 
zaak om alles in elkaar te zetten 
wat wel redelijk snel ging. Na 
een tijdje kwam ook Arnoud 
Mestrum om de verlichting te 
maken in de stand.
Het ging allemaal heel ontspan-
nen en relaxed. Nico en William 
zijn beiden niet zo lang en dan 
wordt het toch lastig als er maar 
één trap is die door Arnoud 
werd gebruikt en er toch nog 
meer “hoogwerk” te doen is. 
Toen zag ik me daar die twee 
toch een partij uitrekken... geen 
gezicht! Wat een pret! Lachen, 
gieren, brullen ... bij wijze van!

Eerlijk is eerlijk, het is mooi spul 
wat we als stand hebben, wel 
een heel ander gezicht als voor-
heen. We wisten wel dat alles 

tijdens het Zomerfestijn in 
gebruik is genomen maar dat 
hebben wij toen niet gezien, we 
waren op vakantie. Maar echt 
het ziet er prachtig uit. Al met al 
waren we zo rond 18.30 uur 
klaar, Arnoud en William gingen 
naar huis en wij hadden een 
kamer gehuurd bij Vinkeloord 
wat naast het Autotron ligt. Leuk 
en lekker makkelijk. ‘s Avonds 
gingen we bij Theo en Marleen 
Vos in Schaik eten en gezellig 
praten natuurlijk. Een avond die 
heel snel voorbij ging!

De volgende dag waren we zo 
rond 8.45 uur in de hal aanwe-
zig. Want... William vertelde vrij-
dags dat er door omstandighe-
den in principe geen Karmann 
beschikbaar was voor de beurs 
maar dat ze Patrick Batist hadden 
gebeld en deze bereid hadden 

Tekst: nico en Sonja de Winter
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gevonden om een van zijn Kar-
manns bij de stand te parkeren, 
alleen.. hij kon deze pas zater-
dagmorgen brengen. Wij waren 
al heel benieuwd hoe die dat 
voor elkaar ging krijgen want 
het was echt kruip door, sluip 
door. Het stond al behoorlijk 
vol. Gelukkig was Patrick zo slim 
om bijtijds te arriveren en een 
dealtje heeft kunnen maken met 
de stand schuin voor ons om 
deze een stukje af te breken zodat 
hij de Karmann naast de stand 
kon parkeren. Dus toen wij kwa-
men... stond ie al op z’n plek! 

Na een poosje kwamen ook 
Gerard, Arnoud, John en Mar-
griet binnen zodat het feest kon 
beginnen! het zag er allemaal 

keurig uit. En ook voor John en 
Margriet was het de eerste keer 
dat ze de clubshop gingen behe-
ren, spannend allemaal!

Nu, moet ik jullie vertellen dat ik 
(Sonja) super a-technisch ben 
en dat heel kostelijk is als je dan 
bij een autoclub-stand staat. 
Maar goed, ik praat nogal gemak-
kelijk en als je eens goedemor-
gen/middag zegt dan is dat al 
een aardige opening voor een 
gesprekje. Het viel me trouwens 
op hoeveel mensen een Kar-
mann aan het restaureren zijn. 
Onvoorstelbaar! Ik zei dan snel; 
voor het technische gedeelte 
verwijs ik U naar de mannen 
maarre.... bent U al lang bezig, en 
is het cabrio of coupe, wat voor 

kleur gaat ie worden? Gewoon 
wat simpele dingetjes. Het is 
dan ook leuk als je iets kan aan-
bieden, praat wat gemakkelijker.

Al met al vloog de tijd, het was 
ineens 14.30 uur! En liepen er 
ook beduidend minder bezoe-
kers langs de stand. We gingen 
gedurende de dag zo om de 
beurt even de beentjes strek-
ken en kijken wat er allemaal 
stond. En die laatste uurtjes 
hebben we met de mensen die 
langs kwamen en even een stop 
hielden bij de stand iets gedron-
ken en geknabbeld en ook even 
met elkaar gesproken zodat het 
ineens 17.00 uur was. Onze 
ervaring..... heel leuk om te doen 
en voor herhaling vatbaar.
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VooRJAARSRIT ZATERDAG 12 MEI ‘07 “DE MoLENRIT”

eindelijk is het weer zover, 
we halen ons trotse bezit 
uit de garage, stalling, enz. 
En met welk doel? Om 

natuurlijk mee te doen met de 
geweldige evenementen van de 
KGCN. Na de ALV en de 1e 
technische dag, is het weer hoog 
tijd voor een rit. Nu is het dé 
gelegenheid om u in te schrijven 
voor de voorjaarsrit 2007. Deze 
voorjaarsrit, omgedoopt tot De 
Molenrit, wordt gehouden op 
ZATERDAG 12 mei 2007. De 
route van de rit leidt onze klas-
siekers langs het erfgoed ‘De 
Molens in de Alblasserwaard en 
Vijfherenlanden’. Wereldberoemd 
zijn de molens van Kinderdijk. 
Naast de mogelijkheid deze te 
bewonderen in het landschap, kunt 
u ook van dichtbij zien hoe een 
molen werkt. Door enthousiaste 
molenaars wordt maar al te graag 
uitleg gegeven over hun trots. 

Vanaf 10.30 uur bent u van harte 
welkom bij het Pannenkoekenhuis 
Oosterpark gevestigd aan de 
Oosterparkweg 17 te Ridderkerk. 
Op de parkeerplaats met het 
prachtige decor van het Ooster-
park is er volop gelegenheid om 
de Karmann Ghia’s te bewonde-
ren. In het pannenkoekenhuis kunt 
u bijpraten onder het genot van een 
kopje koffie met een versnapering.

Rond 12.00 uur gaan het dan 
echt gebeuren: De 2e rit van de 
KGCN gaat van start. Vanuit 
Ridderkerk rijden we via de brug 
bij Alblasserdam de Alblasserwaard 
in. U kunt niet alleen genieten 

van de prachtige molens maar 
ook van de natuur zo vlak onder 
de rook van Rotterdam. Uiteraard 
is er voldoende tijd een aantal 
molens te bezichtigen. 

Vanaf 16.00 uur verzamelen we 
ons bij het AC restaurant in 
Meerkerk (langs de A27) voor 
een afsluitend drankje. Voor de 
liefhebbers wordt er rond 17.30 
uur een diner geserveerd.
Wij rekenen op uw komst op 
za terdag 12 mei 2007 in Rid-
derkerk.

Pannenkoekenhuis Oosterpark
Oosterparkweg 17a 
2986 AJ Ridderkerk bereikbaar :
Vanuit botlek/beneluxtunnel
•	Volg	Ring/Dordrecht/Utrecht	
•	Afrit	20	richting	Ridderkerk
•	Borden	Ridderkerk	blijven	
 volgen 
•	Dan	zie	*	Vervolg	route

Vanuit dordrecht
•	A15	Ring	Rotterdam	Zuid,
  Europoort/Ridderkerk
•	Afrit	IJsselmonde/Barendrecht/

Ridderkerk
•	Afrit	Ridderkerk	
•	Dan	zie	*	Vervolg	route

Vanuit rotterdam
•	A16	Dordrecht	
•	A15	 Ring	 Rotterdam,	 Ridder-

kerk/Zierikzee/ Europoort
•	Afrit	Ridderkerk	
•	Borden	Ridderkerk	volgen
•	dan	zie	*	Vervolg	route

* Vervolg route
•	A38	ca	1.400	meter	volgen	tot	

verkeerslichten, dan rechtsaf
 (Rotterdamseweg)
•	Rotterdamseweg	1.000	meter	

volgen tot verkeerslichten
•	Bij	verkeerslichten	rechtsaf
 (Populierenlaan) 
•	Populierenlaan	1.000	meter
 volgen tot rotonde - linksaf (3/4) 
•	Burgemeester	de	Zeeuwstraat	

1.200 meter volgen tot rotonde 
- rechtsaf

•	Geerlaan	(voor	Shell	tankstation)	
200 meter volgen - links voor-
sorteren  

•	Crocusstraat	volgen	na	100	meter	
rechts afbuigen vervolgens na 
100 meter linksaf

•	Oosterparkweg	600	meter	vol-
gen. Bij wegversmalling rechts 
de parkeerplaats op 

•	Bestemming	 bereikt:	 Pannen-
koekhuis Oosterparkweg 17a 
2986 AJ Ridderkerk 

hotel reserveren in de buurt
van startlocatie?
Hotel ARA van hotelketen Van 
der Valk in Zwijndrecht is daar-
voor een uitstekende optie.
Aan de rand van de metropool 
Rotterdam, komt u onverwacht 
in de rust van het prachtige 
natuurgebied van de Oude Maas. 
Uw Karmann Ghia kunt u met 
een gerust hart parkeren op het 
terrein van het hotel. De volgende 
ochtend bent u binnen 15 minu-
ten op de vertreklocatie van de 
Molenrit. Ara Hotel, Veerweg 10, 
3336 LM Zwijndrecht. 

E-mail: info@hotelara.nl
Internet: www.hotelara.nl  

Tekst: hans en dennis de Vries / e-mail: hans.de.vries@chello.nl



Karmann Ghia Club nederland 33

INSCHRIJffoRMULIER VooRJAARSMEETING  
“DE MoLENRIT” ZATERDAG  12 MEI 2007

JA, wij komen op zaterdag 12 mei 2007 naar Ridderkerk. Om 10.30 uur ontvangst in Pannenkoeken-
huis Oosterpark, Oosterparkweg 17a 2986 AJ Ridderkerk. 

Naam: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Lidnummer: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Plaats: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   

Kenteken: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   

De kosten voor deze dag zijn:        
Leden, bijdrage dagprogramma en diner p ...............................................  à e 22,50 e ........................................................................

bijdrage dagprogramma zonder diner p ...............................................  à e gratis  e ........................................................................

Kinderen 3 - 12 jaar inclusief kindermenu p ...............................................  à e 6,50  e ........................................................................

Kinderen 3 - 12 jaar zonder kindermenu p ...............................................  à e gratis e ........................................................................

Introducé dagprogramma en diner p ...............................................  à e 40,- e ........................................................................

Introducé dagprogramma zonder diner p ...............................................  à e 17,50 e ........................................................................

ToTAAL p ...............................................   e ........................................................................

Gaarne betalen voor 27 april 2006
T.g.v. Karmann Ghia Club Nederland. bankrekening    33.60.89.988

Inschrijfformulier retour voor 27 april  2006 aan;
K.G.C.N.  p/a  Gerard Dolfing, Nic. Beetskade 49, 1816 BX  ALKMAAR 
Fax: 072 - 511 31 01

I.v.m. reserveringen is het niet mogelijk dat inschrijvingen en betalingen na deze datum nog in behandeling 
worden genomen.            

het bestuur
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ToM’S KARMANN PRoJECT
Tekst: Tom van drunen

Enige tijd geleden heeft Haye Osinga mij gevraagd om een keer een technisch verslag te schrijven, aange-
zien ik ook bezig ben met de restauratie van een Karmann ghia type 14 uit 1967, en hierover schrijf in de 
rubriek Waar gebeurd van Klassiek & techniek (Wat sommigen onder jullie waarschijnlijk wel kennen).

ik heb de laatste tijd alleen 
weinig tijd gehad om een 
verslag te schrijven daarom 
zal ik eerst beginnen om me 

eigen voor te stellen, en natuurlijk 
om mijn auto’s voor te stellen.
Ik ben Tom van Drunen en kom 
uit Helvoirt ( Noord Brabant ) 
sommige oplettende lezers zul-
len deze naam misschien eerder 
gehoord hebben aangezien er 
een tijd geleden onderdelen van 
mijn Karmann Ghia gestolen zijn 
uit de schuur waar ik de auto 
aan het restaureren ben. Dit heeft 
toen ook in de Ghia varia gestaan.
Helaas heb ik bericht van de 
politie gehad dat ze niks met de 
gegevens kunnen of willen doen 
dus nu zal ik ook nog op zoek 
moeten naar andere onderdelen 
of eventueel een donor auto. 
Mocht er iemand nog een van 
de volgende onderdelen hebben 
laat het mij dan weten:
- Koplampen & achterlichten
- Knipperlichten
- Neus embleem
- Voorste bumper
- Zonnekleppen
- Luchtfilter & vooras
- Ruitensproeier reservoir 
 met aansluiting
- Stoelen
- Zitgedeelte van de achterbank 

(deze stoelen mogen in slechte 
staat zijn zodat ik ze opnieuw 
moet bekleden) 

Ik ben 21 jaar en zit in mijn laatste 
jaar van de opleiding Commer-
cieel bedrijfsleider ondernemer 
kleinbedrijf op het KW1C in Den 
Bosch (autotechniek). Naast mijn 
Karmann ghia heb ik ook nog 
een Vauxhall Cavalier Sport Hatch-
back 1600 automatic. Deze is nu 
overigens te koop omdat ik een 
peugeot 504 gekocht heb waar 
ik over een paar jaar een rally 
mee wil gaan rijden samen met 
nog een aantal andere auto’s.

Dan nu over de KG
Ik ben nu ongeveer 1 jaar met 
de restauratie bezig, toen ik de 
auto kocht had hij achterschade 
(zie foto) en het was eigenlijk de 
bedoeling om alleen maar deze 
schade te maken.

Waarschijnlijk wordt dit een 
zelfbedachte route welke verge-
lijkbaar is met de Amsterdam 
Peking Rally (alleen dan niet in 
hotels maar echt kamperend 
met een daktent). Voor we deze 
rally gaan rijden wil ik eerst een 
tijdje met deze Peugeot gereden 
hebben zodat ik de auto een beetje 
ken en weet wat hij allemaal kan 
en hoe betrouwbaar hij is.
Zodra er meer bekend is over 
de rally zal ik jullie dit natuurlijk 
laten weten.

Maar toen ik een tijdje met de 
auto had rond gereden kwam ik 
erachter dat de carrosserie van 
de auto niet meer zo heel goed 
was: Zo waren mijn dorpels nogal 
krokant geworden en de binnen-
pijp voor de verwarming was 
weg, ook zaten er een paar 
andere slechte plekken op en 
bleek de schade groter te zijn 
dan ik verwacht had. 
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Het beste was om er een andere 
achterkant in te lassen want uit-
deuken of uittrekken zou niet 
gaan of er moest heel veel plamuur 
gebruikt worden.
Toen ik de prijzen van een ander 
achterscherm hoorde schrok ik 
toch wel en hierdoor besloot ik 
om op zoek te gaan naar een 
andere carrosserie.
Toen ik in België een andere 
carrosserie gevonden had besloot 
ik om het meteen helemaal goed 
aan te pakken en de auto naar 
de straler te sturen en weer 
helemaal 100 % gaaf te maken.

dichtgelast heb omdat ik een 1967 
er karmann heb en de carrosserie 
van een 68 er is.) luchtkoker onder 
het tankklepje, luchtbakjes voor 
in de neus, onder de neus, onder 
bij de achterbank, in de deurstijl, 
hier hadden ze ook een plaatje 
over het rotte plaatwerk heen 
gelast, en het is een lastig karwei 
om met een dremel dit plaatje 
er weer netjes uit te slijpen, dit 
ben ik op meerdere plaatsen al 
tegengekomen.

wat kleine dingen en ik ben nog 
aan het worstelen met de dor-
pels: Een 67 er heeft een andere 
vorm binnendorpel dan de jon-
gere types en hier is niet aan te 
komen (ik had 600 Euro voor 2 
dorpels anders toch te duur 
gevonden). Ik ben nu al een tijdje 
bezig om deze dorpels te tekenen 
en te laten zetten en walsen. Ik 
heb de binnendorpel inmiddels 
binnen hij is helaas niet precies 
goed zoals hij had moeten zijn, 
maar dit zal niet zo moeilijk zijn 
om ze op maat te maken.

De gestraalde body in de takels.

Op dit moment nog niet zo goed 
beseffend waar ik aan begon. 
Toen de carrosserie terug kwam 
van de straler bleek dat deze 
carrosserie ook niet zo perfect 
te zijn als ik in eerste instantie 
dacht… Zo had de vorige eige-
naar al op verschillende plaatsen 
een plaatje ingelast maar dan op 
een goedkope manier :  hij had 
gewoon een plaatje ijzer over 
het slechte plaatdeel gelast en 
de rest dichtgelast. 

Nu een jaar later heb ik waar-
schijnlijk al op meer dan 50 
plaatsen zitten slijpen en lassen 
o.a. dashboard, (omdat ik mijn 
oude dashboard compleet over 
gezet heb), tankklepje (welke ik 

Standaard rotte plek: onderkant van de  

achterschermen onder de bumpersteunen

Goed gereedschap is het halve werk!

Ook ben ik er toen achtergeko-
men dat een dremel een must is 
voor de restaurateur. Onder de 
auto aan de achterkant bij de 
torsie staaf, bij de accu achter, bij 
de bevesting van de achterbum-
per en zo kan ik nog wel even 
doorgaan. 

Gelukkig heb ik er inmiddels het 
meeste laswerk wel op zitten. 
Alleen heb ik hier en daar nog 

Een proefmodel voor het aanmaken van een 

nieuwe binnendorpel.

Ik moet nu nog een binnenplaat 
hebben als scheidingswand voor 
de verwarming.
Ik heb het model iets aangepast 
zodat er minder makkelijk water 
in kan blijven / komen.
Misschien is dit niet helemaal 
origineel maar hier zie je toch 
niks van en ik heb liever een 
auto die over 30 jaar nog steeds 
hard is dan dat ik een originele 
heb maar dat ik over 5 jaar weer 
opnieuw kan beginnen.

Ik hoop over een paar weken 
de dorpels er ook daadwerkelijk 
in te kunnen lassen en hierover 
zal ik dan een wat uitgebreider 
verslag maken met natuurlijk een 
aantal foto’s.
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BEDRIJfSPRESENTATIE
VoLKSREPAIRS UIT BERKEL EN RoDENRIJS

net zoals bij de meeste 
andere bedrijven in 
het wereldje van de 
luchtgekoelde Volks-

wagen, is ook ons bedrijf uit 
hobby geboren. De oprichter 
van het bedrijf, Edward Houweling, 
had op zijn 17e al zijn eerste 
Kever in de garage uit elkaar lig-
gen, waarbij zijn vader de berg 
onderdelen overzag en de 
opmerking maakte: “Dit komt 
nooit meer goed”.

Op een gegeven moment had 
Edward het wel gezien bij de 
baan die hij had, heeft de grote 
sprong gewaagd en is voor zich-
zelf begonnen met VolksRepairs. 
Met heel veel hulp van vrienden 
in de avonduren begon het 
bedrijf te groeien. Tegenwoordig 
komen de Kever-liefhebbers 
vanuit heel Nederland en de 
rest van Europa naar Volks-
Repairs om hun auto te laten 
restaureren of soms zelfs alleen 
maar voor een APK keuring.

Ondertussen werken we nu met 
7 personen in het bedrijf: 
- Direkteur, plaatwerker, restau-

rateur en meester in het las-
sen, inkoop en verkoop occa-
sions: Edward. 

- Twee monteurs en APK keur-
meesters: Jan en Jean-Paul.

- Plaatwerkers, restaurateurs en 
meester in het lassen: Marcel 

VolksRepairs is gespecialiseerd in onderhoud, APK, restauratie en schadeherstel van alle luchtgekoelde Volks-
wagens. Wij staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service en dat vind u ook terug in onze werkzaamheden.

en Bas. 
- Manusje van alles en overal 

inzetbaar : Herman. 
Administratieve duizendpoot en 
hét gezicht in de winkel: Els. 

In onze werkplaats worden zo’n 
beetje alle mogelijke werkzaam-
heden aan de luchtgekoelde 
Volkswagen verricht. Of het nu 
gaat om gereviseerde motoren, 
remmenrevisie, kleine en grote 
onderhoudsbeurten, APK keu-
ringen, lassen, schadeherstel, 
dy namo vervangen, de auto 
ombouwen van 6 volt naar 12 
volt, een totale restauratie of 
dat project afmaken waar de 
eigenaar al jaren niet meer aan 
toe komt. Meer dan 2.500 lucht-
gekoelde Volkswagens zijn daar-
voor jaarlijks bij ons in de garage.

Onze winkel ligt vol met nieuwe 
onderdelen, de meest gangbare 
onderdelen zijn dan ook uit 
voorraad leverbaar. Daarnaast 
hebben we een groot opslag-
magazijn vol met gebruikte 
onderdelen. 

VolksRepairs is een door de RDW 
erkend APK-keuringstation en 
tevens een FOCWA gecertifi-
ceerd Autorestauratiebedrijf. 

Kortom, voor iedereen met een 
luchtgekoelde Volkswagen is een 
bezoekje aan ons bedrijf zeker 
de moeite waard. U bent van 
harte welkom en uw kopje kof-
fie wordt vers gezet. 

Graag tot ziens. 
edward houweling
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