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Internet
Nu we de grootste verbeterslagen ten aanzien van Ghia Varia achter de rug hebben, kunnen we onze aandacht 
op andere zaken gaan richten. Een lang gekoesterde wens van ons kan eindelijk aangepakt worden. Dit is 
onze web-site: www.karmannghiaclub.nl.  Technisch, maar ook voor wat betreft de vormgeving, ziet het 
er naar ons idee allemaal prima uit. Terecht commentaar van onze leden is echter dat de site zeer statisch 
is en niet actueel. Gelukkig verkeren we in goed gezelschap, want vele verenigingen, maar ook bedrijven 
worstelen met ditzelfde probleem. Dit mag echter geen excuus zijn om het er dan maar bij te laten zitten. 
We waren dan ook direct enthousiast toen Vincent Peters aangaf dat hij wel de rol als redacteur van onze 
site wilde gaan vervullen. Inmiddels hebben we de eerste besprekingen achter de rug en zijn we druk 
aan het inventariseren wat we graag zouden willen veranderen. Ook hebben we een prima taakverdeling 
gevonden tussen Marty van de Korput, die al enkele jaren de technische aspecten voor zijn rekening 
neemt en Vincent, die de inhoud en actualiteit onder zijn hoede gaat nemen. In de tweede helft van dit 
jaar zult u merken dat onze site gaat leven en u tussen de verschijningsdata van Ghia Varia op de 
hoogte gaat houden van alles dat leeft binnen onze club. Extra motivatie voor ons is het feit dat u heeft 
laten blijken ook nu al regelmatig op internet de KGCN te bezoeken.Wilt u meepraten over de invulling 
van onze presentatie op internet, dan kan dat altijd. Een mailtje aan voorzitter@karmannghiaclub.nl is 
voldoende. Verder kan ik u melden dat we in 2008 waarschijnlijk voor het eerst sinds lange tijd weer 
een buitenlandse rit gaan organiseren. Bij voldoende deelname en positieve reacties na afloop zou dit 
een jaarlijks terugkerend evenement kunnen worden. Ik weet dat er bij een aantal zusterverenigingen 
van de KGCN door de leden altijd reikhalzend naar het buitenlandevenement wordt uitgekeken. Nu 
we het over het buitenland hebben; in augustus zijn we samen met een aantal leden present bij de 
vijftigste verjaardag van de Cabrio die gevierd wordt in Georgmariënshütte. Bij het ter perse gaan van 
deze Ghia Varia was inschrijven nog steeds mogelijk; dus laten we de Nederlandse delegatie nog iets 
groter maken. Tot slot nog het volgende. Aan het begin van dit jaar konden we het FEHAC evenement 
“Historie op Assen” bijschrijven in onze agenda. Hier staan we als club met onze clubstand en hopen 
we samen met heel veel andere klassiekerclubs een geweldig weekend te beleven. Het ene evenement 
schrijven we bij en het andere moeten we schrappen. Van de organisatie van het Kever Zomerfestijn 
kregen wij bericht dat het evenement definitief geen doorgang gaat vinden. Jammer, want we hebben 
hier altijd met veel plezier aan deelgenomen. Uit de berichten maken we echter wel op dat men er alles 
aan doet om het Zomerfestijn in 2008 wel gewoon door te laten gaan. Wij houden u op de hoogte.

William Arpink, Voorzitter

C L U B  n e D e r L A n D
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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

T 072 512 54 76 of 06 145 45 319

E penningmeester@karmannghiaclub.nl

SeCreTariS/PubliC relaTiOnS

Arnoud Mestrum

Sloterweg 69

1171 CG Badhoevedorp

T 020 44 92 990

E secretaris@karmannghiaclub.nl

redaCTie

Haye Osinga

Noordendijk 105

3311 RN Dordrecht

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: 

Begin oktober 2007.

De deadline voor kopij is: 31 augustus 

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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KArMAnneL?
tijdens de voorjaarsrit heb ik diverse auto’s bij aankomst op 

de foto gezet, zoals vele anderen met mij. Bij het maken van 
wat ‘close-up’ foto’s van één van de KG’s viel  mijn oog op 

ten eerste een bijzonder fraai exemplaar en ten tweede de kleine 
details die hier en daar wat ‘afwijkingen’ vertoonde met de ons 
bekende specificaties. Je zou dit wellicht onder de categorie ‘perso-
nificatie’ kunnen plaatsen. Wat is namelijk het geval: de creatieve 
eigenaar had de naam Karmann vakkundig herschreven tot Karmannel. 
Dit exact in dezelfde lettertype als Karmann zelf gebruikt heeft, zie 
bijgaande foto’s. Dit riep bij mij meteen vragen op als: Is de Karmann 
liefkozend Nel genoemd? Of heet de eigenaresse wellicht Nel?

Vele voorbijgangers viel dit niet eens op, totdat ik hen vroeg eens 
te lezen wat daar nu stond. Stonden daar 3 personen hevig vertwij-
feld wat hier toch mee bedoeld zou worden!

Ongetwijfeld zit hier een persoonlijk verhaal aan vast. Dus bij deze 
roep ik eigenaar Hulzebosch van harte uit om ons te vertellen waarom 
zijn Karmann nu Karmannel heet!
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LeDenMUtAtIeS

nieuwe leden
Pacheco, a.j.  
Pieter Basstraat 14 4hoog
1071 TW Amsterdam N.H.  
T 020 - 468 51 50 
14 Coupé 1970

moolenschot, j.m.
Driestedenweg 108
1661 BK De Weere N.H.
T 0229 - 58 30 88
14 cabrio 1971

Verhuisd /(Adres)wijziging
J. de Jong, Emmeloord
N.C.J.A.M. van Dijck, 
Noordwijkerhout

Opgezegd
H. Hollander, Gasteren

Ledenstand per 14 juni 2007: 
440 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

te KOOP AAnGeBODen
Karmann Ghia, type 34, Bouwjaar 
02-03-1967. Kleur rood met zwarte 
bekleding. Met schuifdak en 12V radio. 
APK t/m 21-05-’08. Vraagprijs: e4500,- 

Inlichtingen: 
P. Bobeldijk, Venhuizen (NH)
T 022 - 854 23 77
M 06 - 53 74 58 56
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nIeUWtJeS & feIten
Tekst: Patrick baptist

Onlangst is de 600-ste 
in Nederland gere-
gistreerde Karmann-
ghia opgenomen in 

de KG Registratie NL. De regi-
stratie heeft tot doel zoveel 
mogelijk op Nederlands kente-
ken geregistreerde Karmann Ghia’s 
te documenteren. Een auto wordt 
daarom alleen geplaatst met 
een herkenbaar Nederlands 
kenteken of indien het een 
Nederlands restauratieproject is. 

Naast mijn redactionele bijdrage 
aan Ghia Varia en heel veel 
andere Karmann Ghia gerela-
teerde activiteiten, houd ik mij al 
drie jaar bezig met dit registra-
tieproject. Toen ik hiermee 
begon ben ik altijd van een 
schatting van rond de 1000 
auto’s uitgegaan. De helft lid van 
onze club; de andere helft niet.

Deze verwachting moeten we 
naar mijn mening nu wel naar 
beneden bijstellen. Ik verwacht 
niet dat er nog 400 niet door 
mij geregistreerde Karman Ghia’s 
binnen onze landsgrenzen ver-
blijven. Met 600 vermeldingen is 
een groot deel nu vastgelegd. 
Leuk is dat de verhoudingen 
tussen coupe, cabrio en type 34 
ook goed terugkomt in de data-
base, waardoor dit een goed 
beeld geeft van wat er nog in 
Nederland rondrijd.  

Maar er missen er ook nog heel 
veel. Er zullen ongetwijfeld nog 
wel Karmann-Ghia onder de 
leden zijn die nog niet in de 
database zijn opgenomen. Uiter-
aard zou ik hier ook graag een 
fotootje van willen hebben en 
wat verdere informatie over 
bouwjaar, VIN nummer en land 

van herkomst. Iedereen kan na 
te zijn geregistreerd zelf nieuwe 
auto’s en foto’s plaatsen. Ook 
kan je (na registratie) op de 
website de gegevens van je 
eigen auto aanpassen en nieuwe 
foto’s uploaden. Stuur dan even 
een mailtje naar registratie@kar-
mann-ghia.nl met je usernaam en 
welke auto (kenteken) van jou 
is. Ik zal dan de auto op je naam 
zetten, waarna je de gegevens 
van je eigen auto kan aanpassen 
en aanvullen. Van veel auto’s mis 
ik het VIN nummer en soms het 
exacte modeljaar, Ik zou deze 
gegevens graag aan de betref-
fende auto willen toevoegen.

Ik hoop weer vele nieuwe aan-
meldingen te krijgen en op weg 
naar de 700-ste!!

KArMAnn GHIA reGIStrAtIe neDerLAnD 
BereIKt 600-Ste AUtO

SOnGteKSt Met KArMAnn GHIA ALS BIJrOL

Voor de echte freaks, een songtekst van Fergus McCormick 
met daarin de eeuwige liefdesperikelen tussen man en 
vrouw, waarbij de herinnering aan die vrouw kennelijk 

onlosmakelijk met een Karmann Ghia is verbonden.
http://www.fergusmccormick.org/bluekarmannghia.html
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feHACtIVIteIten     APrIL 2007
V rijstelling motorrijtuigenbelasting onder de loep genomen 

Begin dit jaar kreeg de Tweede Kamer vlak voor de komst 
van het nieuwe kabinet Balkenende IV een brief over de 

vrijstellingen die de Motorrijtuigenbelasting kent. De vrijstelling voor 
klassiekers ouder dan 25 jaar is in omvang de belangrijkste vrijstelling 
in die wet. Op zich is zo’n brief niet opzienbarend want met enige 
regelmaat evalueert de overheid of bestaande vrijstellingen nog wel 
juist zijn. 

Verschillende categorieën vrijstellingen 
Het evaluatierapport heeft de titel: ‘Het beperkte en ondergeschikte 
gebruik van de weg in de Motorrijtuigenbelasting’. Vanwege zijn 
demissionaire status heeft minister Zalm dit rapport zonder com-
mentaar van zijn kant naar de Tweede Kamer gestuurd.
De Motorrijtuigenbelasting kent een paar categorieën voertuigen 
die óf geheel vrijgesteld zijn van het betalen van belasting óf die 
korting krijgen. Helemaal vrijgesteld zijn voertuigen van 25 jaar en 
ouder, maar ook bijvoorbeeld motorrijtuigen in musea en voertuigen 
voor aanleg en onderhoud van wegen. Korting tegen een kwart-
tarief krijgen o.a. kampeerauto’s en voor half geld mag op motor-
rijwielen gereden worden. 

Vrijstelling klassiekers bestaat inmiddels twaalf jaar 
Dat deze vrijstellingen bestaan is niets nieuws: de vrijstelling voor 
klassieke voertuigen van 25 jaar en ouder bestaat inmiddels alweer 
12 jaar. Ook niets nieuws is dat periodiek gekeken wordt naar het 
effect van vrijstellingen en kortingen. Het gaat om veel geld want 
het totale bedrag aan vrijstellingen en kortingen bedraagt e164 
miljoen. De drie groepen die hiervan het meeste profiteren zijn de 
25-plus klassiekers met e92 miljoen, de kampeerauto’s met e48 
miljoen en de motorrijwielen met e22 miljoen. Voor de rest blijft 
dan maar schamele e2 miljoen over. De totale opbrengst van de 
Motorrijtuigenbelasting bedraagt overigens maar liefst e2.700 mil-
joen. Het jaarlijkse bedrag aan vrijstelling per klassiek voertuig 
bedraagt gemiddeld e290. 

Beperkt gebruik van de weg blijft reden voor vrijstelling
Deze vrijstellingen bestaan omdat voor deze categorieën voertui-
gen geldt dat ze ‘door hun aard, inrichting en karakter beperkt of 
ondergeschikt gebruik van de weg maken’. Voor de groep klassiekers 
wordt door de opstellers van het rapport een onveranderlijk 
beperkt gebruik echter als minder vanzelfsprekend ervaren en het 

feitelijk weggebruik door klas-
siekers is daarom onderzocht.
De forse stijging in aantal van de 
categorie die het meest in het 
oog springt -de klassieke perso-
nenauto- valt zeker niet te ont-
kennen. Daar waar in de periode 
2000-2005 het totale aantal 
personenauto’s met 7% steeg, 
steeg het aantal klassieke perso-
nenauto’s in dezelfde periode met 
61% tot 195.000 stuks. Echter : 
2/3 van die stijging is toe te 
rekenen aan al in Nederland 
aanwezige auto’s; die zijn na 1-1-
2000 gewoon bewaard gebleven 
en 25 jaar oud geworden; voor 
het overige betreft het import. 
Eenmaal 25 jaar oud is er vrijwel 
geen verlies van voertuigen uit 
oudere jaargangen en de toe-
name omdat alweer een jaargang 
25 jaar oud is geworden bedraagt 
elk jaar ongeveer 11.500 stuks. 

Cijfermatige onderbouwing 
lastig 
Cijfermateriaal bij de overheid 
over het gebruik van klassiekers 
is er nauwelijks. Het CBS heeft 
op basis van een aantal gegevens 
uit eerdere jaren berekend, dat 70% 
van de auto’s uit bouwjaar 1970 
minder dan 2.500 km per jaar rijdt 
en dat nog maar 1 op de 13 van 
de 70’ers meer dan 7.500 km rijdt. 
De recente FEHAC-enquête 
leverde nog andere cijfers op: 
klassiekers rijden per jaar gemid-
deld 1.894 km en slechts ongeveer 
33.000 klassieke personenauto’s 
rijden jaarlijks meer dan 3.500 km.
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feHACtIVIteIten     APrIL 2007
Beslissing wordt overgelaten aan de politiek
Tenslotte: de conclusie over de klassiekervrijstelling in dit evaluatie-
rapport. In het algemeen zijn de faciliteiten doelmatig, maar er zijn 
verbeteringen mogelijk. Voor de motorrijtuigen van 25 jaar en ouder 
laat het rapport onbeantwoord of er in alle gevallen bij klassiekers 
nog sprake is van een beperkt of ondergeschikt gebruik van de weg. 
Het antwoord op die vraag  wordt graag aan de beleidsmakers 
overgelaten: dus aan de minister en zijn ambtenaren. Wel wordt de 
manier waarop de vrijstelling voor klassiekers is ingericht als doel-
matig en efficiënt beoordeeld.
Dus gaat de vrijstelling voor 25-plussers veranderen? Waarschijnlijk 
niet. Verkeer en Waterstaat staat voor de gigantische operatie om 
nog in deze kabinetsperiode van vier jaar de Motorrijtuigenbelasting 
minimaal voor een deel te vervangen door het nieuwe rekening-
rijden. In de tussentijd zal er waarschijnlijk niet meer gemorreld 
worden aan de al sinds 1994 bestaande vrijstellingsregeling voor 
25+ voertuigen, die de Motorrijtuigenbelasting kent. 

Over vier jaar invoering van het nieuwe rekeningrijden
De nieuwe regering heeft de ambitieuze doelstelling om voor het 
eind van deze kabinetsperiode in 2011 een nieuw systeem van 
beprijzen van het gebruik van de weg in te voeren. Voor klassiekers 
zal dat zeker gevolgen hebben want nu zijn klassiekers ouder dan 
25 jaar vrijgesteld van het betalen van Motorrijtuigenbelasting.

rekeningrijden via GPS plaatsbepaling
De eerste file op de Nederlandse snelwegen stond op een mooie 
Pinksterdag op de toenmalige rotonde Oudenrijn in 1955. Maar het 
wordt steeds drukker op de weg. Tussen 1990 en 2005 is het per-
sonenvervoer met 26 procent toegenomen. 80% van de gereden 
kilometers wordt afgelegd met de auto. Uit het recente FEHAC-
onderzoek naar het gebruik van klassiekers blijkt dat daarvan maar 
een te verwaarlozen 0,2% voor rekening komt van klassieke perso-
nenauto’s van 25 jaar en ouder. Verschillende ministers van Verkeer 
en Waterstaat hebben al geprobeerd om het rekeningrijden in te 
voeren en de maatschappelijke weerstand ertegen was altijd erg 
groot. Kom aan de auto en de emoties lopen torenhoog op. De 
oplossing voor het probleem is in het verleden ook vanuit heel wat 
invalshoeken benaderd: van de carpoolwisselstrook bij Muiden van 
Hanja May-Weggen via het afgeblazen idee van het spitsvignet tot 
de tolpoorten bij de vier grote steden van ‘Tineke Tolpoort’ Nete-
lenbos. De overheid wil af van een vast belastingtarief ongeacht het 

aantal verreden kilometers en 
wil in plaats daarvan een prijs 
(lees: belasting) per gereden 
kilometer invoeren. Stilstaan 
kost niets; alleen rijden kost 
straks geld. Het lijkt erop dat in 
de Commissie Nouwen een 
systeem is uitgedacht, waar 
(bijna) iedereen het nu over 
eens is.
Om de gereden kilometers te 
kunnen registreren moet elk 
voertuig voorzien worden van 
een apparaatje waarmee via 
GPS de plek van dat voertuig 
bepaald kan worden. Of dat 
apparaatje rekening man of 
rekening Rijk wordt is nog niet 
duidelijk. Ook is nog niet duide-
lijk of er nog wat gewone 
Motorrijtuigenbelasting als basis-
tarief overblijft aangevuld door 
de inkomsten uit rekeningrijden 
of dat de Motorrijtuigenbelas-
ting helemaal verdwijnt en 
geheel vervangen wordt door 
het nieuwe rekeningrijden. 
Dat nieuwe rekeningrijden gaat 
er zo uitzien: er komt een vlakke 
basisprijs voor elke gereden 
kilometer en dan maakt het niet 
uit of die kilometers gemaakt 
worden tussen Amsterdam en 
Breukelen op de A2 of ergens 
binnendoor op een mooi weg-
getje tussen Groningen en Delf-
zijl. Daarnaast komt er een extra 
prijs om te rijden op drukbereden 
plaatsen en tijden: de congestie-
prijs. Vooral de lange afstands-
forens, die het allemaal zelf moet 
betalen en geen leaseauto rijdt 
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zal hierdoor flink duurder uit zijn. De verwachting is dat de automo-
biliteit hierdoor minder gaat groeien. Let wel: niet afneemt; alleen 
maar met 10% minder groeit.

Kastje in klassiekers staat haaks op originaliteit
Dit alles zal ongetwijfeld ook invloed hebben op het rijden met 
klassieke voertuigen. Het registratiekastje is natuurlijk een onding in 
een origineel klassiek voertuig: waar kun je zo’n ding wegwerken in 
bijvoorbeeld een vooroorlogse motorfiets. Alleen al op grond van 
het aantasten van de originaliteit van het rijdend mobiel erfgoed is 
zo’n kastje letterlijk misplaatst. Dan zijn er nog wat praktische pro-
blemen te bedenken met die kastjes in klassiekers. Zoals: komen de 
kastjes er ook in 6 volt uitvoering, kun je ze ook uitzetten als een 
voertuig op een ambulance naar een evenement vervoerd wordt, 
werkt het kastje ook als de accu losgekoppeld is in de winterstalling, 
enzovoort.
 
De overheid bespaart zich een hoop uitvoeringsproblemen als de 
klassiekers van 25 jaar en ouder gewoon vrijgesteld blijven. Alleen 
heet het dan niet meer de vrijstelling van Motorrijtuigenbelasting, 
maar de vrijstelling van de verplichting om het rekeningrijdenkastje 
aan boord te hebben. 

Voorstellen om de frequentie van APK- keuringen te 
veranderen
De CITA, de wereldwijde organisatie voor bedrijven en instellingen 
die zich bezig houdt met periodieke autokeuringen heeft een wijzi-
ging van de huidige, in Nederland gebruikelijke APK-frequentie aan-
bevolen. Dit advies komt op het moment dat het Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat bezig is met een voorstel tot wijziging van 
de frequentie van het APK keuren in Nederland.

APK frequentie staat ter discussie
De Nederlandse overheid is volgens Europese regels verplicht een 
Algemene Periodieke Keuring (APK) in te richten en daar gelden 
minimumeisen voor. Minimaal moet in een EU-lidstaat een auto 
voor het eerst gekeurd worden na vier jaar en daarna volgt mini-
maal een tweejaarlijkse keuring. Strenger mag: zo kennen wij in 
Nederland nu de verplichting om nieuwe auto’s voor het eerst al 
na drie jaar te keuren en vervolgens daarna jaarlijks opnieuw. De 
vorige minister van Verkeer en Waterstaat kwam met een voorstel 
om auto’s voor het eerst na vier jaar en daarna tweejaarlijks te 
keuren. CDA, VVD en SP waren daar toen voor en kregen steun 
van de ANWB. Felle tegenstanders waren de branche-organisaties 
RAI, Bovag en Veilig Verkeer Nederland. Verkeer en Waterstaat nam 
nog geen beslissing in afwachting van een Europees rapport over 
de relatie APK-keuring en veiligheid.

De CITA stelt voor auto’s te 
keuren vanaf het vierde jaar en 
daarna tweejaarlijks. Vanaf het 
achtste jaar zou de keuring ver-
volgens jaarlijks moeten gebeu-
ren. Na de CITA aanbevelingen 
is de nieuwe minister van Ver-
keer en Waterstaat, Camiel 
Urlings, in beweging gekomen. 
Na gesprekken met de belangen-
organisaties wil hij begin mei aan 
de Tweede Kamer laten weten 
welke kant het opgaat met de 
frequentie van de APK-keuring. 
Hier tussendoor speelt nog de 
kwestie van de APK-frequentie 
voor klassieke auto’s. De Tweede 
Kamer heeft -dat is al weer tijdje 
terug in augustus 2004- het 
voorstel aangenomen om twee-
jaarlijks te keuren na 30 jaar en 
ouder en na bouwjaar 1960 de 
keuring helemaal af te schaffen. 
Argumenten daarvoor zijn dat 
klassiekers gekoesterd worden, 
doorgaans prima onderhouden 
zijn en dat ze op die leeftijd nog 
maar heel weinig kilometers rij-
den. Dit voorstel moet nog 
steeds bij algemene maatregel 
van bestuur ingevoerd worden. 
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erfgoed dat beweegt!
Bent u benieuwd naar een totaalbeeld naar wat mobiel erfgoed in 
Nederland allemaal omvat: dan is het boek Erfgoed dat beweegt! 
zeker een aanrader. Daarin komen kenmerkende voertuigen, vlieg-
tuigen, vaartuigen, trams en treinen uitgebreid aan de orde met de 
specifieke redenen waarom juist deze voorbeelden van belang zijn 
om als mobiel erfgoed te koesteren. Ook de rol van de FEHAC via 
de Mobiele Collectie Nederland op dit terrein wordt belicht. 

Compensatie van uitstoot kooldioxide
De milieufilm van Al Gore heeft het probleem van de CO2-uitstoot 
wereldwijd op de kaart gezet. Er zijn tal van initiatieven genomen om 
ook de individuele burger bewust te maken van zijn eigen bijdrage 
aan de uitstoot van dit broeikasgas. Zo kan men de CO2 emissie bij 
een vliegreis compenseren door een bedrag te storten voor de 
aanleg van bossen. Ook de FEHAC is benaderd door een bedrijf 
om de uitstoot van CO2 van klassieke voertuigen door haar ach-
terban te compenseren door te investeren in groene en duurzame 
projecten. Daar is de FEHAC niet op ingegaan. Niet omdat het 
probleem niet onderkend wordt, maar wel omdat de band met 
onze achterban niet zodanig is, dat dit als een FEHAC-taak 
beschouwd kan worden. De leden van de FEHAC zijn de clubs en 
niet de individuele klassiekerrijders. Bovendien zorgen onze klassiekers 
niet voor een buitenproportionele CO2 uitstoot; er wordt zorgvuldig 
mee omgegaan en er wordt niet hard mee wordt gereden. Com-
pensatie van CO2 is meer iets voor de individuele klassiekerrijder, 
die bijvoorbeeld door het kopen van groene stroom zijn bijdrage 
veel concreter kan leveren. 

100 jaar renault in nederland
Over de geschiedenis in Nederland van het automerk Renault is nu 
een boek verschenen. Het boek is geschreven door een echte 
Renault-deskundige: Jac Maurer, redacteur van De Renograaf, het 
blad van de Club d’Anciennes Renault des Pays Bas. Voor de vele 
Renault-liefhebbers in ons land een prachtig boek, waarin heel veel 
over hun favoriete merk aan de orde komt. Het boek is geheel in 
zwart/wit wat het boek een wat nostalgische uitstraling geeft. Maar 
dat past wel weer bij een boek dat geschiedenis beschrijft en waar-
van de meeste foto’s uiteindelijk ook origineel in zwart/wit waren. 
Renault heeft in die jaren vele tientallen modellen uitgebracht en al die 
verschillende modellen komen aan bod, met een accent op naoor-
logse modellen tot 1990. Uitgebreid komen ook de verschillende 

importeurs van Renault aan de 
orde die achtereenvolgens in 
Maastricht, Utrecht, Den Haag 
en Amsterdam waren gevestigd. 
Voor dit deel van de Nederlandse 
geschiedenis van Renault was nog 
niets in boekvorm verschenen.
Voor e19,50 zeker een aanwinst 
voor de geschiedschrijving van 
het automobiel in Nederland. 

COLOfOn
FEHACtiviteiten is een uitgave van 
de Federatie Historische Automo-
biel- en Motorfietsclubs 

www.fehac.nl

KOrt nIeUWS
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eVeneMenten KALenDer K.G.C.n.  2007
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. Onder-
staand 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:
16 September Najaarsrit
13 Oktober 2e Technische dag
Nb: Ook leden zònder (rijdende) Karmann Ghia zijn van harte welkom!

Overige evenementen 2007
Algemene (VW) evenementen:
13 juli Koopavond Chris de Vrij, tussen 19:00 - 22:00 uur. Belangrijk: Uw KGCN lidmaatschapspas 

2007 is uw toegangsbewijs! Adres: Zutphenseweg 47, 7211 EB Eefde (bij Deventer).
21 t/m 22 Juli 1. Karmann Ghia Treffen der Karmann Ghia IG Lippe in NRW 
 in Mönchengladbach für Typ 14 & 34 sowie TC am 21./22. Juli 2007 in Möncheng-

ladbach-Wickrath.Teilnehmerbeitrag:  Nur 5,- Euro pro Fahrzeug  - wird erst vor 
Ort erhoben. Info: Hans-Ludwig Stremmel, Am Tömp 29, 41189 Mönchengladbach, 
Telefon 02166-51357. email: hans-ludwig.stremmel@gmx.de oder karghialip.nrw@
email.de Anmeldung ist auch möglich auf der Homepage der Karmann Ghia IG 
Lippe in NRW: http://karmann-ghia-lippe-nrw.de 

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 Let-
zebuerg.

24 t/m 26 Augustus CLUB KARMANN GHIA DE France, 11st International Meeting Informations, Tel/
Fax 00 33 4 75 83 13 03, email : FOURETS.ALAIN@WANADOO.FR

24 t/m 26 Augustus 50 jarig jubileum van de KG-cabrio te Georgsmariënhütte, www.vw-karmann-ghia.
de/suedheide/

26 Augustus VW Classics Meeting te Lier, België. Ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van de 
VW-classic club. Zie voor meer info de website: www.vwclassicsclub.be

29 t/m 30 Sept. “Historie op Assen”, 30 jarig jubileumfeest van de FEHAC. Hierbij zal de KGCN met 
de stand vertegenwoordigd zijn. Inschrijven via de website www.historieopassen.nl 
De kaarten worden naar het huisadres verstuurd. De sluitingstermijn voor inschrijving 
is 10 september 2007.

Onlangs ontving de redactie het bericht dat het Keverzomerfestijn dit jaar helaas geen doorgang vindt.

Let OP: e.e.a. onder voorbehoud van data!
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BLOeDrODe S CHOOnHeID
Dit wordt het verhaal van de reanimatie van een Volkswagen Karmann Ghia coupe... Dirk de Jong uit Dokkum, al 
vele vele jaren VW liefhebber (en bezitter) is een kind van de jaren 50. In die tijd werd het straatbeeld bepaald 
door de alom aanwezige VW Kever. Ooit was de wens van hem om een VW Kever Cabriolet of een Karmann Ghia 
Cabriolet te bezitten. Die wens werd uiteindelijk bewaarheid door de aanschaf in 2003 van een Bahia rode Kar-
mann Ghia coupe. 

Tekst: dirk de jong

Het luchtgekoelde hart 
klopte al lang bij hem, 
hij was al in het geluk-

kige bezit van een kever toen de 
advertentie onder zijn ogen kwam. 
Hij weet de tekst nog woorde-
lijk: "Te Koop, Karmann Ghia 1971. 
in redelijke staat, komt door de 
APK. Is een origineel Nederlandse 
auto, kleur Bahia red, gaat weg 
i.v.m. plaatsgebrek in de garage.”
Dirk zocht direct contact met 
de eigenaar, die hem het volgende 
over de auto kon vertellen: “Ik 
ben zelf geen echte liefhebber 
van klassiekers. De auto is aan-
geschaft in 2000 van iemand die 
hem al meer dan 2 jaar niet 
gebruikte. Mijn doel was eigen-
lijk om de auto in de weekenden 
te gebruiken, omdat mij bekend 
was dat hij wegenbelastingvrij 
was. Uit mijn studententijd weet 
ik dat VW’s vrijwel onderhouds-
vrij zijn. Direct na aankoop heb 
ik de auto door een garagebe-
drijf laten nakijken; er is daarbij 
laswerk aan de bodem verricht 
en de remmen/stuurinrichting zijn 
nagekeken. Motorisch is de auto 
100 procent, het plaatwerk is 
redelijk en de auto is naar schat-
ting 5 jaar terug geheel overge-
spoten. De reden van verkoop 

is dat ik teveel verwend ben om 
in een moderne auto te rijden. 
Er zijn genoeg gegadigden voor 
de overname, dus raad ik U aan 
niet te lang te aarzelen als U 
daadwerkelijk belangstelling 
hebt.”

 
Ja en als je dat weet, dan komen 
beslissingen eerder uit het gevoel 
dat uit het verstand...
Er werd tot de koop besloten 
en de auto werd direct naar de 
garage gebracht voor een frisse 
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BLOeDrODe S CHOOnHeID

APK. Toen kwam de teleurstel-
ling, de werkplaatschef nam Dirk 
apart en zei: “Deze auto heeft 
een heel werklustig iemand nodig, 
er moet erg veel gebeuren wil 
deze door de APK komen....”
Een deel van het lijstje: de 
bodem was ondeskundig gelast, 
hetgeen een afkeuringspunt was, 
de dorpels waren op enkele 
plaatsen doorgerot, de neus 
vertoonde doorgeroeste delen, 
lekke remleidingen.....
De verliefdheid voor de Karmann 
kreeg een klein deukje, het posi-
tieve gevoel bleef echter wel 
overheersen. De prijs die voor 
de auto was betaald was geen 
hoofdprijs, dus de komende 
kosten moest hij maar voor lief 
nemen. Hij had immers nu een 
elegante auto in zijn bezit. Toch 
werd eerst maar besloten de 
auto te stallen en te zoeken naar 
kundige mensen die de auto in 
de toekomst zouden kunnen 
reanimeren...

Na 2 jaar werd er een vakman 
gevonden die het een uitdaging 
vond om deze klassieker te res-
taureren,  het moest in de avond-
uren gebeuren (ook vanuit het 
kostenaspect), hetgeen geen enkel 
probleem was. Een hobby is 
immers niet aan tijd gebonden.
Gelukkig was het uitgangspunt 
een keihard chassis, maar het 
plaatwerk kostte de nodige 
hoofdbrekens, vooral het vinden 
van redelijk plaatwerk nam de 
nodige tijd in beslag. Zo moest 
er en nieuwe ‘neus’ komen. Een 
onderdeel van de Ghia dat niet 
op elke hoek van de straat te 
koop is.
Er werd wel imitatie aangeboden 
(en ook wel gebruikt), maar tegen 
uitzonderlijk hoge prijzen. Het 
VW klassieker evenement bood 
uitkomst, daar werd een neus 
gevonden tegen een redelijke 
prijs.
Ook werd besloten een geheel 
nieuwe bodem, die gelukkig wel 

vlot leverbaar was, in te lassen.
Zo kwamen er steeds meer 
onderdelen boven water, zoals 
nieuwe dorpels en ook het 
plaatdeel rond de koplampen, 
dat vervangen diende te worden. 
Dat wil niet zeggen dat de 
hoofdbrekens ontbraken: laswerk 
aan de body van een Karmann 
is geen eenvoudige zaak. Toen 
alle delen die zwaar waren aan-
getast door de roestduivel ver-
vangen waren, kwam er licht aan 
het eind van de tunnel. De foto’s 
bij dit artikel getuigen ervan.
 
Om de auto weer in oorspron-
kelijke staat terug te brengen 
heeft 2 jaar gekost. Alleen zijn er 
de bekende Weltmeistervelgen 
onder gemonteerd, die volgens 
Dirk prachtig passen bij deze 
elegante sportcoupe. Dagelijks 
gebruik van deze auto is taboe; 
hij wordt verzorgd als een 
vriend(in) en het gebruik is dus 
puur hobby en recreatie.
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D eze keer zijn we te gast bij VW/dealer Lexpoint te Hoofddorp, de thuisbasis van onze technisch 
adviseur Kees Schultz. Deze vernieuwde garage opent voor ons de deur voor onze 2e technische 

dag dit jaar met natuurlijk een interessant thema:

“Ze moeten zwart en rond zijn, een leven lang meegaan, grip hebben onder alle omstandigheden, en ze 
mogen niets kosten”
 
Zo denkt de gemiddelde automobilist over zijn banden. Het zal duidelijk zijn dat er toch iets meer bij 
komt kijken. Verteld zal worden hoe een band is opgebouwd, we gaan een band “lezen” en verder 
wordt er praktische uitleg gegeven over de keus van de band, de maatvoering, eventuele binnenband, 
onderhoud, opslag, reparatie, slijtagebeelden, wegligging, spanning, winterbanden, sporing, etc. Vragen of 
problemen met banden worden als de tijd het toelaat behandeld. Voor dit thema hebben wij gastspreker 
Pieter Singelenberg, alias de “bandenman”, bereid gevonden om ons eea. bij te spijkeren aan kennis op 
dit gebied.

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! 

In het kort het programma:
10:00 - 11:00 uur  Ontvangst met koffie 
15:00 uur  Afsluiting.

In de Ghia Varia van Oktober zal het gehele programma worden bekendgemaakt, inclusief een route-
beschrijving.

Tot ziens in bij:  
VW-Audi dealer Lexpoint
Jacobus Spijkerdreef 4
(bedrijventerrein ‘De President’)
2132 PZ Hoofddorp
Tel. 023-5541455
Website: www.lexpoint.nl

KArMAnn GHIA CLUB neDerLAnD teCHnISCHe 

DAG 13 OKtOBer 2007 BIJ:  VW DeALer LexPOInt 

HOOfDDOrP



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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MOLenrIt 12 MeI 2007
Tekst: ab Pater

H et was weer zover, 
we konden onze 
Karmannen weer 
van stal halen, om 

de Voorjaarsklassieker te rijden. 
De onze was al eerder aan z’n 
eerste rit begonnen, te weten 3 
dagen Ardennen in april, maar 
dat terzijde.
Na een hartelijk welkom door 
William Arpink en koffie met 
wat lekkers, werd door de orga-
nisatoren Dennis en Hans nog 
het een en ander uitgelegd.
We zijn samen met Nicolette 
en Egbert om 12.15 uur op weg 
gegaan, na eerst de laatste drup-
pels regen te hebben weggestuurd. 
Jaja, het was droog geworden en 
het is de rest van de dag droog 
gebleven.
Na Ridderkerk uit gereden te 
zijn richting Alblasserdam gekoerst, 
om via de brug over de Noord 
de mooie Alblasserwaard binnen 
te rijden.
Vervolgens over een prachtige 
route door de waard naar Kin-
derdijk.
Bij de molens aangekomen, wer-
den we verrast door mooie 
Hollandse wolken die ons wel-
kom heetten. Daar er ook veel 
toeristen waren werden er veel 
foto’s genomen van de Karmann 
Ghia’s en de complimenten waren 
niet van de lucht, na het zien van 
de rij Karmannen (vrouwen).
Na het bezoek aan de open-
gestelde molen vanwege de 
Nationale Molendag nog even 

napraten met de molenaar. Hij 
wist te vertellen dat de molens 
nog steeds ingezet kunnen wor-
den voor het bemalen van de 
polder indien nodig. Alleen gaat 
het niet met grote hoeveel-
heden omdat deze molens 
maximaal 50 m3 per uur kunnen 
verplaatsen en je moet ook nog 
wind hebben, terwijl het gemaal 
aan het begin van de Neder-
waard na een druk op de knop 
minimaal 1200 m3 per uur naar 
de Lek kan pompen, in geval van 
hoog water best belangrijk.
Na de molens verder de polder 
in door Nieuw-Lekkerland en 
wederom een prachtige route. 
Via Nel in de Krom komen we 
in Bleskensgraaf aan waar we 
een braderie moesten omzeilen, 
ook dat lukte. Verder naar Mole-
naarsgraaf via Brandwijk naar 
Groot-Ammers op weg naar 
het Ooievaarsdorp met ’n stukje 
natuur om een wandeling te 

maken, wat we dus ook gedaan 
hebben, langs de vele nesten die 
bewoond waren. Vroeger trok-
ken de ooievaars naar het zuiden 
om te overwinteren, maar dat is 
niet meer gezien onze milde win-
ters.
Onze volgende plaats is Nieuw-
poort, alweer zo’n pittoresk stadje, 
een en al gezelligheid.
We gaan verder op de smalle 
polderwegen en na een fotostop 
van Nicolette en Egbert koersen 
we op het eindpunt aan bij het 
AC-restaurant in Meerkerk.
Na een drankje en bijgepraat te 
hebben stond er voor 32 perso-
nen een diner te wachten.
Wij kunnen terugzien op een 
geslaagde dag, waar 39 auto’s en 
80 personen aan mee hebben 
gedaan.
Tot slot wil ik Dennis en Hans 
de Vries bedanken voor hun 
enorme inzet die deze dag heeft 
doen slagen.

Verzamelen bij het startpunt in Ridderkerk
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Karmannel’s achterkant

Smetteloos interieur 

Ook vele nieuwsgierige Riddekerkers kwamen 

een kijkje nemen

Het terrein begint al aardig vol te stromen

De laatste deelnemers komen ‘aangestormd’

Hans de Vries geeft uitleg over de route en 

de zaken die we zullen gaan zien onderweg

Iedereen stapt in en werpt een laatste blik 

op de routebeschrijving

Entree van het pannekoekhuis, annex startpunt

Op de achtergrond het gemaal bij Kinderdijk

Vanuit één van de molens met zicht op de 

andere molens van Kinderdijk

Eindelijk zelf weer eens achter het stuur en 

met de kap open!

Opstellen van KG’s bij het eindpunt

"Dit oer-Hollands plaatje lijkt wel een schilderij!"
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PAtrICK´S reStO PrOJeC  t: ’58-er CABrIO, DeeL 2!
Tekst: Patrick baptistEnkele clubbladen terug heeft een eerste aankondiging over de restauratie 

van mijn 58-er cabriolet gestaan.

O p dit moment is het 
laswerk afgerond en 
staat de auto al weer 

drie maanden te wachten bij de 
straler. Helaas is door ziekte en 
vakanties van het personeel 
mijn auto nog steeds niet 
gestraald. Wel komt er langzaam 
maar zeker goede voortgang in 
het onderstel. De splitversnel-
lingsbak met een voor die tijd 
originele ongesynchroniseerde 
1-ste versnelling is helemaal 
gereviseerd en ook de 30PK 
motor zal binnenkort zijn eerste 
omwentelingen maken. Het 
onder stel hoop ik dan ergens in 
juli volledig opgebouwd te heb-
ben.  Ook het interieur is besteld. 
Deze heb ik bij Jerry Heldt in 
Australië besteld, aangezien 
deze als beste de interieurs vol-
gens de originele specificaties 
maakt. Naast het interieur maakt 
Jerry ook andere onderdelen 
voor de zogenaamde lowlight 
Karmann Ghia zo goed als na en 
heb ik daar bijvoorbeeld ook de 
sierlijsten voor op het cabriodak 
besteld. 

In deze aflevering wil ik
ingaan op het bodywerk  
Toen ik mijn auto kocht leek de 
body heel goed en zover ik toen 
kon zien hoefde er weinig las-
werk aan verricht te worden. In 
mijn inschatting zou het laswerk 
dus niet zoveel hoeven te kosten. 
Dit veel uiteindelijk vies tegen. 
Pas bij de tweede inspectie 

(nadat ik de auto al had gekocht) 
zag ik dat de body was aange-
past naar “moderne maatstaven”. 
Tevens bleek het gebied achter 
de voorwielkasten en de metalen 
delen onder de achterband toch 
behoorlijk geroest te zijn en heeft 
door schades in het verleden het 
goed rechtzetten van de achter-
klep veel werk opgeleverd. 

terugbrengen naar 
originele specificaties
Zoals ook al in het vorige stukje 
stond moest het plaatwerk in 
de motorruimte worden veran-
derd. Mijn auto heeft in het ver-
leden schade gehad aan de ach-
terzijde en er was een motorruimte 
van een later type Karmann 
Ghia ingezet, met daarbij een 
steun voor een groot luchtfilter 
aan de rechterzijde. Bij de eerste 
typen Karmann Ghia zit juist de 
accu aan de rechterzijde. Na 
lang zoeken heb ik het juiste type 
motorruimte beplating gevonden 
in Duitsland. Voor de eerste jaren 
is de breedte van het plaatwerk 
2 cm groter dan bij de latere jaren. 

Je ziet vaak dat dit deel is ver-
vangen of het randje is wegge-
knipt om er een grotere motor 
in te zetten. Vooral in Amerika is 
dat veel gebeurd. 

Een andere aanpassing die weer 
hersteld moest worden is de 
positie van de steunen in de 
achterste wielkasten. Bij een 
onderstel vanaf 1967 werd een 
nieuw type ophanging gebruikt, 
waarbij het onderstel meer 
ophoog staat en de steunen in 
de achterste wielkasten hoger 
zijn geplaatst. Mijn body is op 
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PAtrICK´S reStO PrOJeC  t: ’58-er CABrIO, DeeL 2!
een later type onderstel gemon-
teerd geweest en daarbij zijn de 
steunen verplaatst. Deze moes-
ten dus weer teruggezet worden. 

Herstellen van de achterschade 
Zoals al eerder gezegd heeft de 
auto schade gehad aan de ach-
terkant, die hersteld is. Helaas 
zaten de achterschermen niet 
helemaal goed en was de ruimte 
tussen de achterspatborden en 
motorklep niet gelijk en niet 
recht. Uiteindelijk heeft Henny 
van Kranen dit deel weer open 
gemaakt en de achterkant recht 
gezet. Tevens met tin de randen 
bijgewerkt, zodat alles weer zo 
goed als recht loopt. 

Overige 
herstelwerkzaamheden 
Naast deze speciale aanpassin-
gen had de auto ook enkele 
zwakke plekken dat hersteld 
diende te worden. Ook waren 
er vele kleine gaatjes, die in 
Amerika erin worden geboord 
om het plamuur beter te laten 
hechten. Ook deze zijn wegge-
haald en zijn de kleine deukjes 

er op de Europese manier uit-
gehaald.

In juli hoop ik dan toch de body 
weer terug te krijgen en dan kan 
hij worden strak gemaakt. 
Mogelijk zal ik er dan volgend 
jaar mee kunnen rijden………. 
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Een verhaal over erotiek in ons hobbyblad? Nee, dat niet, maar het gaat wel over liefde…
Over de eerste liefde van Frans Sytsma uit Dokkum, en het is zeker: een ieder weet zich zijn eerste liefde te 
herinneren… Zo ook bij Frans, de eerste (auto)liefde was een heuse Karmann Ghia Coupe, 96-89-BH.
Natuurlijk gaan wij ver terug in de tijd, zo rond de jaren 70, Frans zocht een redelijk geprijsde auto en wilde graag 
een aantrekkelijk gelijnde auto en niet eentje die volop het straatbeeld sierde.

Het BH-tJe VAn frAnS
Tekst: dirk de jong

i n Dokkum stond de 
bekende tweedeurs VW 
sportwagen te koop voor 
Nlg. 1.500,00, indertijd een 

flink kapitaal, toch was Frans 
gecharmeerd van de aantrekke-
lijke auto, met de betrouwbare 
VW-techniek.
De auto had allure, de auto had 
karakter en was eigenlijk niet te 
vergelijken met wat er toen op 
de markt werd aangeboden…
Nu terugkijken anno 2007 was 
het bezit een lang avontuur…

Het begon al bij de aankoop, de 
eigenaar bood een lange proef-
rit aan, waarbij hij zelf achter het 
stuur zat, de gebaande wegen 
waren een onderdeel van de rit, 
maar ook de zachte bermen 
werden probleemloos bereden 
om Frans als aspirant-koper 
maar duidelijk te maken dat de 
wagen rotsvast op de weg lag.
Na de aankoop kon het liefdes-
avontuur beginnen.

Met vrienden ging Frans op pad 
in z’n vrije tijd, ja, U leest het 
goed, vrienden…
U zult zeggen: de Karmann was 
toch ’n tweezitter?? Jazeker, toch 
was het voor Frans geen probleem 
om met 6 mensen op pad te 
gaan, spreekt bijna vanzelf dat 

de 4 mensen achterin in elkaar 
verstrengeld zaten, een situatie 
die in onze tijd niet meer moge-
lijk is.

Nu, vandaag de dag zijn vierwiel 
aangedreven auto’s populair, 
voor Frans was dat toen al geen 
probleem en reed probleem-

loos de zeedijk over, soms zo 
steil dat de auto dreigde om te 
vallen, de Karmann trok sporen 
in de zeedijk en dat gaf natuur-
lijk benauwde ogenblikken, maar 
ook ’n kick.
Het lijkt nu of Frans de auto 
altijd flink de sporen gaf en wei-
nig gaf om het welzijn van zijn 
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bolide, maar dat was niet het geval, 
hij was trots op z’n bezit.

Hij vond het zelfs zonde dat de 
auto buiten moest slapen en 
kon gelukkig onderdak vinden in 
een garagebox, onderdeel van 
’n autospuiterij. Hij meende dat 
de Karmann veilig stond, maar 
constateerde op een dag dat de 
auto flinke schade had opgelo-
pen. De garagebox bleek bereik-
baar te zijn vanuit het bedrijf, 
dus de schuldvraag was hem wel 
duidelijk, dat moest door perso-
neel van het bedrijf zijn gedaan.
Na een eerste ontkenning en 
vele gesprekken bleek toch dat 
het bedrijf de schade zou her-
stellen…
Een hele verlichting voor de 
psychische gesteldheid van Frans, 
want aan z’n eerste liefde 
komen, dat was natuurlijk taboe!

Over taboe gesproken: na vele 
jaren rijplezier kwam er plotse-
ling een einde aan de Karmann. 
Hoe? Frans reed in Leeuwarden 
(waarheen hij verhuisd was) en 

werd door de politie gevolg en 
even later aangehouden. Hij 
kreeg het verzoeke de volgende 
dag langs het bureau te rijden 
en de auto aan een technisch 
onderzoek te laten onderwer-
pen.
Na de stalling op het terrein van 
de politie in de Leeuwarder bin-
nenstad liep hij naar de wacht-
kamer en trof daar een kennis. 
Na de begroeting vroeg Frans: 
“Hey, jij ook hier?” Wat bleek, 
deze kennis was ook in het bezit 

van ’n Karmann Ghia Coupe en 
kreeg dezelfde opdracht om de 
auto technisch na te kijken. Daar 
stonde nu twee kevers in ’n Ita-
liaanse jas, uiterlijk prachtige 
wagens, maar na controle van 
de politie werd het doodvonnis 
getekend.
Beide auto’s werden in beslag 
genomen, vandaag de dag 
onvoorspelbaar, immers, de 
eigenaar zou dan toch nog zelf 
de bestemming van de auto 
kunnen bepalen…
Toen dus niet, Frans kreeg het 
Karmann Ghia-logo, de ANWB- 
en WW-schildjes en dat was 
alles wat er overbleef van z’n 
eerste liefde.

Gelukkig waren er nog een paar 
foto’s van het BH-tje van Frans, 
die U hierbij afgebeeld ziet.

naschrift redactie:
Navraag bij Dirk leerde dat Frans 
Sytsma zijn buurman is die eens 
kwam kijken met wat voor project 
Dirk toch bezig was. De wereld is 
soms klein…
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OnDerHOUD VAn Onze  KArMAnn GHIA (DeeL 6)
Voor deze Ghia Varia neem ik de banden onder de loep. Als naslagwerk 
voor onze technische dag van 13 oktober zal ik jullie uitleg geven over 
de band en wiel constructie voor onze Karmann Ghia. Op de dag zelf 
hebben wij een gastspreker, Pieter Singelenberg, die ca. 10 jaar voor 
Michelin werkzaam is geweest en zelf verwoed klassiekerliefhebber is. 
Hij zal zijn schat aan ervaringen en etenswaardigheden over deze materie 
aan ons vertellen.

Tekst:  haye Osinga

in het kort zijn dit de onder-
werpen die d revue zullen 
passeren:

- hoe is een band opgebouwd
- maatvoering
- spanning
- onderhoud
- tubeless banden
- tips

Hoe is de band opgebouwd:
Vandaag de dag kennen we 
eigenlijk alleen nog maar zoge-
naamde radiaalbanden. Maar de 
meeste van onze Karmann’s zijn 
van fabriek af ooit eens van dia-
gonaalbanden voorzien. Er is een 
duidelijk verschil in constructie 
tussen deze 2 type banden.
De autoband is opgebouwd uit 
canvaslagen: canvas bestaat uit 
talloze parallel naast elkaar lopende 
getwiste draden (koorden) die 
vroeger uit katoen en vandaag 
de dag algemeen uit kunstzijde 
zoals Rayon of Nylon en staal of 
polyester worden samengesteld.
Deze zuiver op onderlinge afstand 
gehouden koorden worden inge-
bed in rubber en het verkregen 
materiaal wordt canvas genoemd. 
Uit deze stroken canvas wordt 
het karkas van de band opge-
bouwd.
Bij de diagonaalband lopen deze 
canvasstroken schuin over de 

band en liggen ze kruislings (dia-
gonaal) over elkaar. Een conven-
tionele diagonaalband heeft 
gewoonlijk 4 canvaslagen . De 
uiteinden van de canvasstroken 
worden aan de hielen, die van 
een cirkelvormige bundel staal-
draden zijn voorzien, bevestigd. 
Deze hielen vormen het gedeelte 
waarmee de band op de velg rust.

In onderstaande foto zijn de 
diverse onderdelen van een 
band benoemd. Wel in het Duits, 
dus hierbij de vertaling van de 
belangrijkste begrippen:

Lauffläche = loopvlak
Zwischenbau = schouder
Scheuerleiste = schuurrand, als 
bescherming van de flank van 
de band bij het raken van bij-
voorbeeld trottoirs
Gürtel = gordel
Luftdichte Gummischacht = 
luchtdichte rubber bekleding, dit 
maakt de band tubeless en daar-
door is gebruik van een binnen-
band overbodig.
Wulstkern = hielkern, gemaakt 
van gevlochten staaldraad
Hump = doordrukking in velg 
voor de tubeless band zodat de 
hiel van de band op zijn plek 
blijft
Felgenschulter = velgbed

Op het gevormde karkas wordt 
een rubber loopvlak aange-
bracht en de zijflanken worden 
met rubber bekleed. Dit alles 
wordt in een vorm tot een 
geheel gevulkaniseerd. (= onder 
hoge druk en temperatuur 
samensmelten van alle bestand-
delen)

Een radiaalband heeft slecht 2 
canvaslagen, die niet schuin maar 
rechtstanding dwars over het 
loopvlak van hiel tot hiel lopen. 
Het loopvlakgedeelte  van het 
karkas wordt versterkt met extra 
canvaslagen. Soms zijn deze inla-
gen van metaalgaas. Deze laag 
wordt ook wel de gordel van de 
band genoemd.

Het gevolg is dat het loopvlak 
bijzonder stijf wordt en zich vrij-

dwarsdoorsnede van een radiaalband
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wel niet laat vervormen. De zijf-
lanken met slechts 2 canvaslagen 
zijn daarentegen bijzonder soepel. 
Het verschil tussen de diagonaal 
en de radiaalband is, dat de eerste 
zich in zijn geheel laat vervor-
men; zowel het loopvlak als de 
zijflanken absorberen de onef-
fenheden, die zij op het wegdek 
tegenkomen. Een radiaalband 
daarentegen laat zich in het 
loopvlak niet vervormen en alle 
oneffenheden van het wegdek 
worden door de soepele zijflan-
ken opgenomen.

Daardoor ontstaan voor de 
radiaalband een aantal bijzonder 
voordelen:
•	Omdat	 het	 loopvlak	 moeilijk	

vervormd ontstaat er weinig 
wrijvingsenergie waardoor er 
weinig warmte ontstaat in de 
band. De band is hierdoor 
voor hogere snelheden geschikt;

•	Omdat	de	band	koeler	blijft	is	
de slijtage minder;

•	Door	de	geringere	vervormin-
gen van het loopvlak is de rol-
weerstand lager, hetgeen ook 
een iets gunstiger verbruik geeft;

•	Door	de	geringere	vervorming	
worden de groeven minder 
samengedrukt en ontstaat er 
een beter grip met het weg-
dek. Dit geldt ook voor een 
nat wegdek omdat hierdoor 
het water beter kan worden 
afgevoerd. In totaliteit is de 
weglegging dus verbeterd;

•	Het	stijve	lopvlak	in	combinatie	
met de soepele zijflanken geven 
de radiaalband een grotere 

spoorkracht, die hogere snel-
heden in bochten toelaat.

Ieder voordeel ‘heb z’n nadeel’, 
en die wijsheid geld ook hier :

•	Door	de	dunne	zijflanken	zijn	
de banden gevoeliger voor ruwe 
behandeling zoals het rijden 
tegen trottoirbanden waardoor 
canvasbreuken kunnen ontstaan;

•	Dezelfde	soepele	flanken	zorgen	
ook voor zwaar stuurgedrag bij 
lage snelheden, zoals inparkeren;

•	Op	 kei-	 en	 klinkerbestrating	
kunnen deze banden aanleiding 
geven voor hinderlijke stoten 
en trillingen;

•	Door	het	stugge	loopvalk	is	de		
radiaalband minder geruisloos 
dan de diagonaalband.

De oude diagonaalband gaf ook 
waarschuwende signalen af (gil-
len & gieren) als de band ging 
slippen. Een radiaalband doet dit 
veel minder en de grenzen van 
de auto zijn dus moeilijker aan 
te voelen. Al met al zijn de voor-
delen groter voor radiaalbanden, 
en zeker met de huidige stand 
van materialen.

Let op dat u nooit radiaal met 
diagonaalbanden combineert! Dit 
kan levensgevaarlijke situaties 
veroorzaken, juist door alle 
bovengenoemde verschillen, waar-
door uw auto abrupt in een slip 
kan geraken. Altijd óf diagonaal 
óf alleen radiaalbanden onder 
de auto! 
Leuk om te weten is dat Michelin 
de radiaalband heeft uitgevonden 

en reeds in 1954 in Nederland 
heeft geïntroduceerd.
Indien radiaalbanden worden 
gemonteerd moet ook de ban-
dendruk met ongeveer 0.1 bar 
verhoogd worden. Onze Karmann 
Ghia’s werden voornamelijk uit-
gerust met de diagonaalband 
5.60-15. vanaf het voorjaar 1966 
werd volgens een Europese 
nomenafspraak vastgesteld dat 
de banden in het vervolg van 
een PR-merk voorzien moeten 
zijn. PR staat voor Ply-Rating, en 
is een aanduiding voor de sterkte 
van het karkas. Voor de Karmaan 
en kever werd de bandaanduiding 
5.60-15 4PR. De zwaardere 
wagens zoals de transporter en 
variant kregen een sterkere 
band: 5.60-15 6PR. De VW-Kar-
mann Ghia 1500 heeft sinds 
augustus 1966 om veiligheidsre-
denen de S-band gekregen: 5.60- 
S15 4PR, Deze aanduiding geeft 
de maximale toelaatbare snelheid 
weer (S = tot 175 km/uur). 
De vervangende radiaalband is 
155 SR 15. (155 = breedte van 
de band in mm, S = snelheids-
codering, R = aanduiding voor 
radiaal, 15 = velgdiameter in 
inches) Hierdoor krijgen we wel 
een geringe afwijking in de snel-
heidsmeter: de zogenaamde 
dynamische rolstraal van de 
radiaalband is namelijk iets kleiner. 
De afgelegde weg bij één 
omwenteling is ongeveer 1900 
mm, bij een diagonaalband is dat 
1941 mm. Dus ca. 40 mm minder 
dan een diagonaalband. Bij gelijke 
voertuigsnelheid zal de radiaal-

OnDerHOUD VAn Onze  KArMAnn GHIA (DeeL 6)



Karmann Ghia Club nederland24

band dus sneller moeten draaien 
en zal de snelheidsmeter dus een 
te hoge snelheid aangeven.

Nb. De dynamische rolstraal is 
de straal van de band  die ontstaat 
als de auto daadwerkelijk rijdt. 
De band zal namelijk door de 
middelpunt vliegende kracht een 
grotere diameter aannemen dan 
wanneer deze stil staat.

Maatvoering
Zoals bij de constructie al even 
aangegeven os de maatvoering 
van de band in de loop der tijden 
veranderd. De aanduiding 5.60-
15 heeft de volgende betekenis:
5.60 = breedte van de band in 
inches (1 inch = 25,4 mm)
15 = de velgdiameter waar deze 
band geschikt voor is, wederom 
in inches.
Zie onderstaande schets ter 
verduidelijking.

70 = de hoogte van de band, 
uitgedrukt in procenten van de 
de breedte. De hoogte is hier 
dus 70% x 185 = 129 mm
R = radiaalband
13 = velgdiameter in inches
84 = getal voor de draagkracht 
van de band, in dit geval 500 kg
Q = snelheidsindex, hier maxi-
maal 160 km/h toegestaan.

Ook leuk om te weten is dat 
VW de constructie van de velg 
met de remtrommel van 5 bou-
ten naar 4 bouten heeft veran-
derd. De uitsparing van het hart 
van de velg werd sterk verkleind 
waardoor de velg sterker en 
dus ook stijver werd. Dit werd 
met de introductie van de 1500 
motor in 1967 doorgevoerd. 
Ook konden ipv. 5 maar 4 bou-
ten worden gebruikt. Onze Kar-
mann heeft vanaf 1968 een velg 
met breedte van 4_ inch gekre-
gen (voorheen 4 inch).

Spanning
Een juiste spanning van de band 
heeft niet alleen een gunstig 
effect op het slijtagegedrag van 
de band maar bepaalt ook het 
draagvermogen van de band:
Een spanning van 1.2 bar geeft 
een draagvermogen van 250 kg. 
Een spanning van 1.4 bar geeft 
een draagvermogen van 300 kg 
en een spanning van 1.7 bar een 
draagkracht van 350 kg.
De banden moeten voor niet 
meer dan 1.6 bar worden opge-
pompt, achter niet meer dan 1.8 
bar. Een goede afstelling voor 
onze Karmann, normaal belaste 
wagen, middellange ritten, is 
voor 1.1 bar voor en 1.7 bar 
achter.

Onderhoud
Controleer of de banden steen-
tjes, spijkers en glasscherven 
zich tussen het profiel heeft 
genesteld en verwijder deze 
voordat deze schade toebrengen.
Vet en olie zijn schadelijk voor 
de banden dus deze schoonma-
ken. Vervuilde witte zijvlakken 
met een lauw sopje (5 delen 
zeep, 5 delen ammonia, 40 delen 
brandspiritus, 50 delen water). 
Ook wil witte schoensmeer 
wonderen verrichten!
Het ventieldopje is er ter 
bescherming en afsluiting van 
het ventiel. Deze zorgt dat er 
geen vuil, vocht naar binnen kan 
en zorgt dat het ventiel goed 
blijft functioneren zodat ook bij 
een volgende pompbeurt het 
ventiel weer goed afsluit.
Herhaalde stoten tegen een 
stoeprand zijn funest voor de 
band (kan breuk van canvas tot 
gevolg hebben) en ook voor de 
velg. Vooral bij tubeless banden 
kan hierdoor drukverlies optreden. 

Volgens de ECE normering moet 
de maatvoering worden aange-
duid zoals in onderstaande schets. 

De aanduiding 185/70 R13 84Q 
betekent dan:
185 = breedte van de band in mm

Zo parkeren is dus funest voor 
de levensduur van uw banden!

Roestvorming binnein de velg of 
tussen de velgrand en band als 
gevolg van kleine (parkeer) 
beschadigingen kan ook druk-
verlies van de band tot gevolg 
hebben.
Omdat onze Karmann Ghia’s 
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een groot deel stil staan in een 
stalling is de kans op zogenaamde 
´vlakke plaatsen´ groot. De band 
is dan onrond geworden dit 
geeft met het rijden een hob-
belig gevoel. In het ergste geval 
kan dit betekenen dat de ban-
den onbruikbaar zijn en vervan-
gen moeten worden. Om dit te 
voorkomen is het verstandig 
maandelijks de banden een 
kwart slag te draaien en de ban-
den bij stilstand op een hogere 
bandenspanning te zetten (2.5 
bar). 

tubeless
Vanaf midden 1967 hebben 
onze Karmann’s velgen gekre-
gen die geschikt zijn om tube-
less banden te monteren. Deze 
velgen hebben verhogingen in het 
velgbed. Tubelessbanden mogen 
nooit en te nimmer op niet-
tubeless velgen worden gemon-
teerd: Bij het nemen van boch-
ten kan de band van de velg 
worden gedrukt en dus ineens 
zijn druk verliezen waardoor de 
auto onbestuurbaar wordt!
Let hier dus heel goed op, zeker 
nu vandaag de dag alle auto’s 
tubeless banden hebben en de 
garagebedrijven dus niet gewend 
zijn nog binnenbanden te moeten 
monteren!
Zie bijgaande dwarsdoorsnede van 
een velg geschikt voor tubeless 
banden die na oktober 1967 
geïntroduceerd zijn. Duidelijk is 
hierbij de aanpassing die ervoor 
zorgt dat de hiel van de band op 
zijn plek blijft zitten.

tips
•	Monteer	 altijd	 banden	 van	

hetzelfde type op één as;

•	Controleer	regelmatig	de	ban-
denspanning. Meet altijd in 
koude toestand en vergeet het 
reservewiel niet. Deze moet 
op ca. 3.0 bar staan in verband 
met de werking van de ruiten-
sproeier ;

•	Let	 op	 of	 het	 loopvlak	 gelijk-
matig is afgesleten; ongelijk 
afslijten is een indicatie date dat 
de wielen niet goed sporen;

•	Houdt	 de	 door	 de	 fabrikant	
voorgeschreven spanning aan; 
te zachte banden geven zwab-
berend weggedrag en leiden 
toto snellere slijtage van het 
midden van het loopvlak. 

•	De	 minimumdiepte	 van	 het	
profiel is niet uitsluitend een 
kwestie van wat de wet voor-
schrijft; bij rijden op natte 
wegen is een profieldiepte van 
minder dan 3 mm eigenlijk al 
te weinig;

•	Staat	 uw	 klassieker	 geruime	
tijd stil, bok hem dan op; Lang-
durig met de banden in dezelfde 
positie laten staan levert platte 
kanten op en kan u een nieuwe 
set banden kosten;

•	Rijd	 nooit	 door	 op	 een	 leeg-
gelopen band waardoor het 
koordweefsel los komt te lig-
gen en het karkas van de band 
vernield wordt;

•	Moet	u	een	trottoirband	oprij-

den, doe dat dan zo langzaam 
mogelijk; een paar keer hard 
contact kan het koordweefsel 
plaatselijk doen breken en dat 
betekent het einde van de band.

Gebruikte Bronnen
•	V.A.G.Handbuch	 Käfer,	 Adac	
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•	Nu	kan	ik	het	Zelf,	Dieter	Korp
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11-13-15, Ausgabe juli 1975, 
VW Wolfsburg

•	Fachkunde	 Kraftfahrzeugtech-
niek, Dipl. Ing. H. Gerschler, 
Stuttgart, 1988
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29 t/M 30 SePteMBer LUStrUM  feHAC: “HIStOrIe OP ASSen”

d e viering op 29/30 
september 2007  
“Historie op 
Assen” ofwel “Erf-

goed van de weg in beweging”.
Zoals al in het meinummer van 
de Ghia Varia aangekondigd viert 
de FEHAC in september het 
30-jarig jubileum. Dit doen zij 
door alle aangesloten clubs,  uit 
te nodigen en zichzelf middels 
een clubstand te presenteren. Er 
zijn stands van meer dan hon-
derd clubs met hun auto’s, vracht-

auto’s, motorfietsen, bussen, stoom-
machines, militaire voertuigen en 
dergelijke.
De leden in staat gesteld zelf 
spullen aan te bieden op een 
grote (ruil)markt.
Ook vindt dan de Nederlandse 
Kampioenschap voor Historische 
Toerwagens en GT’s (www.
NKHTGT.nl) plaats.
De grote parkeerplaats bij de 
ingang wordt gereserveerd voor 
voertuigen ouder dan 25 jaar, 
dus deze bezoekende klassie-

kers krijgen een eervolle plaats 
ofwel op de stand of op het 
parkeerterrein.
Toegang kost e15,- ; leden van 
aangesloten clubs krijgen gratis 
toegang mits vooraf hun kaart 
besteld via een website.
De KGCN is ook aanwezig op 
dit evenement. Reeds vele clubs 
hebben zich ingeschreven voor 
dit evenement. Zo ook de 
KGCN. Met een standopper-
vlakte van 150 m2 zullen wij 
trachten zoveel mogelijk de his-
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29 t/M 30 SePteMBer LUStrUM  feHAC: “HIStOrIe OP ASSen”

torie van de Karmann Ghia  te 
presenteren.

Gezocht voor op stand
Heeft u een in perfecte staat 
verkerende Karmann Ghia type 
14 of 34, coupé of cabriolet van 
25 jaar of ouder en wilt u uw 
voertuig gedurende de periode 
van vrijdag 28 september t/m 
zondag 30 september op de 
club stand plaatsen, dan verzoe-
ken wij u contact op te nemen 
via e-mail met onze evenemen-

tencoördinator, Martin van 
Schaik. adres: evenementen@
karmannghiaclub.nl of telefo-
nisch op tel.no. 073-54 70 945. 
Aan de hand van alle aanmel-
dingen zullen wij een selectie 
maken van de voertuigen.

Kaarten
Als lid van de KGCN bent u ook 
lid van de FEHAC en heeft u 
recht op een gratis toegangs-
kaart. Deze gratis combikaart 
(geldig op beide dagen) kunt u 
tot uiterlijk 10 september aan-
vragen via website : www.histo-
rieopassen.nl. Extra kaarten 
voor FEHAC/KGCN- als voor 
niet FEHAC/KGCN leden kun-
nen ook via de website www.
historieopassen.nl worden aan-
gevraagd. Deze kaarten kosten 
e15,- per stuk. Met deze com-
bikaarten heeft men zowel op 
de zaterdag als de zondag toe-
gang tot het evenement. Zowel 
de gratis combi kaart als de 
betaalde combikaart zijn alleen 
via voorinschrijving via de web-
site te bestellen tot uiterlijk 10 
september. De bestelde kaarten 
ontvangt u dan op uw huisadres. 
Dagkaarten zijn verkrijgbaar aan 
de kassa van het evenement. De 
dagkaarten kosten e15,- per 
stuk en zijn alleen geldig op de 
dag van uitgifte.

Overnachting
Wilt u overnachten nabij het 
circuit, dan is dat mogelijk. Er zijn 

diverse campings beschikbaar. 
Ook overnachten in een hotel 
behoort vanzelfsprekend tot de 
mogelijkheden. Wilt u reserve-
ren voor de camping of hotel, 
dan kunt u dat doen te kijken op 
internetsite www.historieopas-
sen.nl. Op die site kunt u via een 
e-mail adres uw reservering maken.

ruilbeurs
Tijdens het evenement wordt 
ook een ruilbeurs georganiseerd 
voor club leden. U kunt dan gra-
tis terecht met een eigen kraam 
of verkoopstand van max. 10 m2 
. Een kraam is eventueel ook te 
huur voor e65,-. Het plaatsen 
van aanhangwagens of trailers 
op deze ruilbeurs is niet toege-
staan. Opgave voor deze ruilbeurs 
kan via website www.historie-
opassen.nl. De huur van de kraam 
kunt u regelen via e-mail adres: 
kraamhuur@historieopassen.nl.

Sportief programma
Wilt u met uw voertuig deelne-
men aan een z.g. sprintprogramma, 
dan kunt u zich inschrijven via 
website www.historieopassen.nl 
. Een soort strippenkaart voor 5 
sprints kost u e25,-. 

Nb: Dit is de laatste herinnering 
voor het evenement want de 
volgende uitgave van Ghia Varia 
zal pas in oktober verschijnen. 
Reserveert u daarom alvast deze 
data in uw agenda!
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VerSLAG VAn De SnertrIt 
OP 11 feBrUArI 2007 Tekst: arnoud mestrum

O p 11 februari was 
het zover; de 
jaar vergadering 
met aansluitend 

de zogenaamde “snertrit”. Hoe-
wel ik zelf de Karmann in de 
garage had laten staan was ik 
aangenaam verrast om bij het 
opdraaien van het parkeerter-
rein van “De drie dorpen” te 
zien dat er enkele Karmann’s 
geparkeerd stonden.
Het was helaas een beetje een 
regenachtige dag, maar voor 
deze tijd van het jaar al met al 
toch niet slecht.
Na de vergadering hebben we 
als lunch een heerlijke kom 
snert met roggebrood en spek 
genuttigd en gezellig wat bijge-
praat, want na een vergadering 
waar het hele clubjaar nog eens 
de revue passeert heb je met-
een weer genoeg gespreksstof. 
Na het opwarmertje was het 
dan tijd om te gaan rijden, som-
migen met de Karmann (of Kever) 
en anderen in de moderne wagen.
Natuurlijk is een rit rijden in de 
Karmann altijd fantastisch, maar 
zelfs in de moderne wagens 
hing een Karmann sfeer.

De rit begon in ’s Graveland. In 
dit mooie 17e eeuwse dorp 
waar huizen staan zoals ze 
tegenwoordig bijna niet meer 
gebouwd worden. Het leuke 
van dit dorp is de tegenstelling 
in bouwstijl: aan de ene kant van 
de weg vind je de grote landhui-
zen die in vroeger tijden werden 

bewoond door Amsterdamse 
kooplieden, en aan de andere 
kant  van de weg staan dan de 
kleinere en eenvoudiger huizen 
van de arbeiders.

De route informatie stuurde 
ons over de Kortenhoefsedijk 
waar wij tussen de Kortenberg-
scheplassen en de Ankeveense-
plassen door reden, even later 
reden we richting het water-
sportdorp Loosdrecht. Hier 
reden we over de Oude en de 
Nieuwe Loosdrechtse dijk. Op 
sommige delen van de dijk heb 
je aan beide zijden water. 
Waarom deze plassen zo populair 
zijn bij watersporters begrijp je 
meteen als je in deze omgeving 
rondrijdt.

De rit ging verder richting Maars-
sen, en hier stond ons nog een 
verassing te wachten: de organi-
satoren van de rit hadden een 
heerlijke beker warme chocola-
demelk met koek voor ons klaar 
staan! 

Na de versnapering werd het 
weer tijd om de rit te vervolgen 

richting Breukelen en Loenen. 
Als je in de omstreken van Breu-
kelen en Loenen  rondrijdt is 
alsof je terug gaat in de tijd, Het 
is echt geweldig om de boerde-
rijen, die vaak honderden jaren 
oud zijn, te bekijken.
Deze boerderijen, veelal riet gedekt, 
zijn uitermate geschikt om met 
onze Karmann’s langs te rijden.

Na nog een stuk langs de rivier 
“de Vecht” getoerd te hebben 
reden we om ongeveer 16:30 
Ankeveen weer binnen en waren 
we bij het eindpunt aangekomen. 

De rit is verlopen zonder pro-
blemen en ook de aanwezige 
Karmann’s hebben hun baasje 
niet teleurgesteld. De organisa-
toren van de rit  Dick Loenen 
en Chiel Hilhorst hebben hun 
best gedaan en aan de route 
was te merken dat de beide 
mannen het gebied goed ken-
nen, want we hebben de mooi-
ste plekjes gezien. Naar mijn 
mening zeer geslaagd!

Ik hoop je snel weer te ontmoeten 
op een van onze evenementen. 
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InternAtIOnALe KG eVeneMenten

diverse keren wordt de redactie geïnformeerd over (inter)nationale KG meetingen die in het 
buitenland plaatsvinden. Graag willen we onze leden daarvan op de hoogte stellen middels de 
Ghia Varia en onze website waar ook deze evenementen onder de overige evenementen 

vernoemd zullen worden. Alle info die jullie als leden te horen krijgen is dan ook welkom bij de redactie.

Tenzij anders vermeld, willen we u er nadrukkelijk op wijzen dat het bestuur van de KGCN geen enkele 
aansprakelijkheid aanvaard over deze evenementen. Als u besluit mee te willen doen doet u dat op 
persoonlijk titel en dient u zelf met de betreffende organisatie in contact te treden. 

Namens het bestuur, de redactie.

CLUB KArMAnn GHIA De frAnCe 24/25/26 AUGUSt 2007 11St InternAtIOnAL 
MeetInG 
The price of the weekend per person is e195 double room, e255 single room
Inlcuding:
•	All	the	visits		 •	Friday	dinner	
•	Saturaday	breakfast,	lunch	and	dinner	 •	Sunday	breakfast	and	lunch
•	Friday	and	saturday	rooms		 •	A	gift	of	the	weekend

Appointment on friday 22 august 2007 at 6 pm
                
Hotel Mercure Route de Nimes 30700 Uzes
T (+33)4/66033222 
F +33)4/66033210
E H2065@accor.com     
SWIMMINGPOOL

Informations  
Tel/Fax 00 33 4 75 83 13 03
Fourets.alain@wanadoo.fr

KArMAnn GHIA treffen Der KArMAnn GHIA IG LIPPe In nrW
in Mönchengladbach für Typ 14 & 34 sowie TC am 21./22. Juli 2007 in Mönchengladbach-Wickrath.
im Rahmen der Veranstaltung. Start zur Oldtimerrallye "2000 km durch Deutschland" 

Teilnehmerbeitrag:  Nur 5,- Euro pro Fahrzeug  - wird erst vor Ort erhoben.
Info: 
Hans-Ludwig Stremmel
Am Tömp 29, 41189 Mönchengladbach
Telefon 02166-51357
Email: hans-ludwig.stremmel@gmx.de oder karghialip.nrw@email.de 
Anmeldung ist auch möglich auf der Homepage der Karmann Ghia IG Lippe in NRW: http://karmann-
ghia-lippe-nrw.de 
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CLUBSHOP

Z aken op het verlang-
lijstje zijn nieuwe polo’s 
en sweaters, misschien 

kalenders, drinkbekers, muismatjes 
enz. Onderstaand een overzicht 
van wat er nu beschikbaar is in 
de clubshop.  
Heeft u interesse in de onder-
staande artikelen. Stuur dan een 
e-mail met vermelding van uw 
naam en telefoonnummer naar 
clubshop@karmannghiaclub.nl.

•	Ghia	Varia	binders	(oud	formaat):	 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,	1:160vanaf	 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	schildjes:	 vanaf	e8,-
•	Handboek	motor/remmen+banden/vooras/carrosserie:	e20,25
•	Diverse	handboeken,	onderdelen	manuals:	 vanaf	e9,-
•	Gouden	KG	hanger:	 e121,15
•	Oorhangers:	 e17,50
•	Posters:

13 JULI 2007: 2e GArAGeSALe / OnDerDeLenMArKt 
In eefDe

Op 23 juni heeft de verkoop van plaatsgevonden van onderdelen door Chris de Vrij. Er zijn diverse 
auto’s en onderdelen verkocht maar er zijn nog wat spullen over. Chris de Vrij heeft besloten om 

een koopavond te houden en wel op vrijdag 13 juli.

Belangrijk: Uw KGCN lidmaatschapspas 2007 is uw toegangsbewijs! Tussen 19.00 en 22.00 uur vindt de 
verkoop plaats. Adres: Zutphenseweg 47, 7211 EB Eefde (bij Deventer). 
Let op: Dit is aan de provinciale weg van Deventer naar Zutphen, een zeer drukke en dus gevaarlijke weg 
voor afslaand verkeer! Er is voldoende parkeergelegenheid.

nb: Chris de Vrij verkoopt zijn auto’s en/of onderdelen en de rol van de Karmann Ghia Club neder-
land beperkt zich tot de organisatie en begeleiding van deze avond.
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16 SePteMBer, nAJAArSrIt 2007

hallo Karmann liefhebbers en 
liefhebsters!

de zomer is nog niet eens 
begonnen of we gaan 
het al weer hebben over 

de najaarsrit in september. Als 
alle vakanties weer voorbij zijn 
staat er op zondag 16 september 
een erg leuke rit op ons te wach-
ten. De rit zal ons langs boeren-
dorpjes, het IJsselmeer, leuke 
bezienswaardigheden en een 
bekend vissersdorp voeren. De 
moeite meer dan waard, ver-
geet dus je fototoestel niet. We 
beginnen in Purmerend bij van 
der Valk, gelegen aan de Beem-
sterringvaart en eindigen in dat 
oergezellige vissersdorp waar je 
na de rit nog even lekker kan 

Tekst: Sandy jager en marcel Punselie

struinen en daarna kan dineren 
in een van de beste restaurants 
van…. Uiteraard met uitzicht 
over het IJsselmeer.
Altijd al eens de omgeving willen 
zien van Noord-Holland, of je 
vindt het gewoon gezellig samen 
te rijden met Karmann Ghia fana-
ten, schrijf je in, en wie weet zien 
we je 16 september verschijnen!

Veel toerritjes gewenst deze 
zomer, Sandy Jager en Marcel 
Punselie

routebeschrijving vanaf 
Amsterdam
A10 ring Amsterdam richting 
zaanstad
A8 - afslag Leeuwarden-Purme-

rend (A7) \ Afrit 5 Purmerend 
Zuidoostbeemster

routebeschrijving vanaf
Leeuwarden
Over de afsluitbrug A7, Afrit 5
T-kruising linksaf u volgt de weg 
richting Purmerend net voor de 
brug links het dijkje op meteen 
links ziet u een weggetje naar 
beneden naar de parkeerplaats 
van Hotel Purmerend.

Adres 
Van der Valk Hotel Purmerend
Purmerenderweg 232
1461 DN Zuidoostbeemster

Verzamelen vanaf 10.30 starten 
om 12.00 uur  
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