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MK’s,
Menskracht -in de volksmond ook wel “mankracht” genoemd- is de boxermotor van onze club. Ik moet 
u zeggen dat de KGCN-motor redelijk wat MK’s (tegenhanger van PK’s) tot zijn beschikking heeft, maar 
soms kom je op terreinen waar de motor gaat sputteren. Ik wil u er 2 noemen; onze evenementen-
organisatie en onze clubbladredactie. Nou hebt u ons nog niet vaak in Ghia Varia horen zeuren over 
tekorten aan menskracht, maar dit keer wil ik toch een kleine uitzondering maken.
Allereerst onze evenementen. Deze zijn voor een klassiekerclub de ideale gelegenheid om leden 
samen te brengen. De ritten ervaar ik zelf altijd als een uitgelezen mogelijkheid om de Karmann Ghia 
van stal te halen en heerlijk een dagje te toeren langs de mooiste plekjes in binnen- en wellicht volgend 
jaar ook in het buitenland. Ik merk dat velen van u er net zo over denken, gezien de deelname die gestaag 
groeiende is. Ook onze technische dagen mogen zich verheugen in een toenemende belangstelling.
Wij vinden dan ook dat we de kwaliteit van onze evenementen op een hoog niveau moeten houden. 
“Maar nou komt die…dat valt niet mee”. Martin van Schaik, onze evenementen coördinator, verzet 
veel… heel veel werk.  Te veel werk eigenlijk. Graag willen we Martin ondersteuning bieden middels 
een aantal mensen dat binnen een soort evenementencommissie subtaken voor zijn rekening neemt. 
We hebben het dan momenteel over 3 ritten in Nederland per jaar. Met een aantal MK’s erbij loopt 
dit motortje weer gesmeerd.
Dan naar Ghia Varia. Wij merken dat de nieuwe Ghia Varia duidelijk bij u aanspreekt.  Haye Osinga heeft 
hier het afgelopen jaar veel tijd en energie ingestoken. De reacties die wij krijgen zijn gelukkig zeer 
positief. Dit leidt op haar beurt tot meer spontaan aanbod van kopij. Wij willen zeker niet ondankbaar 
klinken, want hier zijn we geweldig blij mee. Waar wij echter in dit kader op doelen is een structurele 
ondersteuning van onze redactie. U neemt bijvoorbeeld een rubriek voor uw rekening. Het lijkt mij 
sterk dat er binnen de KGCN niet een aantal leden zijn dat het leuk vindt om vijf keer per jaar een 
bijdrage te leveren aan een springlevende Ghia Varia. Geloof mij, u hoeft geen top journalist te zijn of 
reeds meerdere malen de AKO literatuurprijs te hebben gewonnen om een stukje van dit werk op 
zich te nemen. Ook leden die beschikken over leuke Karmann Ghia gerelateerde foto’s willen we vra-
gen om deze met ons te delen voor publicatie in Ghia Varia.
Wat ik al eerder schreef; zeuren om menskracht is niet leuk en moet geen gewoonte worden binnen 
de KGCN. Nu moet het echter een keertje en als u reageert middels een kort mailtje naar voorzitter@
karmannghiasclub.nl dan is onze motor letterlijk gesterkt voor 2008.

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

inTerneTredaCTie

Vincent Peters

Tituslaan 16

6642 AR Beuningen

T  024-677 77 71

E redactie@karmannghiaclub.nl

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 kalenderjaar 

(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 lidmaatschapsjaar!

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 december 2007.

De deadline voor kopij is: 31 oktober 

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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OPROEP MAILADREssEN

e-mail wordt meer en meer toegepast. In de afgelopen ander-
half jaar hebben in totaal 54 nieuwe leden zich aangemeld bij 
onze vereniging. Op het aanmeldingsformulier wordt onder 

andere verzocht het e-mailadres te vermelden; slechts 3 van de 54 
nieuwe leden hadden hier niet de beschikking over!
De ledenadministratie legt al deze nieuwe e-mailadressen vast in 
haar bestand. De e-mailadressen worden tot nu toe alleen gebruikt 
door de penningmeester om nieuwe leden te informeren omtrent 
hun contributieverplichtingen.
Er zijn echter nog vele leden waarvan het e-mailadres niet bekend 
is. We willen ook graag deze gaan vastleggen. Het voordeel hiervan 
is vooral dat we, indien noodzakelijk, actuele mededelingen op een 
goedkope, eenvoudige en vooral snelle wijze kunnen uitsturen. 
Leden waarvan geen e-mailadres bekend is worden uiteraard op 
een andere manier geïnformeerd.
Als U hier aan wilt medewerken is een korte e-mail onder vermel-
ding van naam en lidnummer naar de ledenadministratie (ledenad-
ministratie@karmannghiaclub.nl) voldoende. De e-mailadressen uit 
ons bestand worden onder geen beding verstrekt aan derden.

Hallo Karmann-vrienden,
Afgelopen weekend waren we in Osnabrück en hebben er mee 
gedaan met een oldtimerrit op zondag met onze Citroën uit 1931.  
Daar was vlakbij een oud stationnetje waar oude treinen door vrijwilligers 
werden opgeknapt. Dezelfde zondag was er open dag op het station.
Daar stond zowaar een Karmann locomotief!

Anja en Hubert Tribus
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LEDENMUTATIEs
Nieuwe leden
2071054 laurens, l.S. 
Stuifduin 7 
5384 LM Heesch / N. Br. 
T 611 32 13 32 

2071055 roskam, a.C. 
Bosweg 34 
3233 CD Oostvoorne / Z.H. 
T 0181 - 48 51 67 

2071058 eijnden, m.m.m. van den 
Ringoven 1 
6371 DC Landgraaf / Li. 
T 06 - 546 519 18 
14 Coupé 1966

2071053 josseaud, P. 
Rivierstraat 5A 
5615 KA Eindhoven / N. Br. 
T 06 - 20 13 24 28 
14 Coupé 1971

2071060 bronswijk, j.a.h.m. 
Koopmanweg 7 
8539 RT Echtenerbrug / Fr. 
T 06 - 53 52 24 94 
 
Verhuisd/(Adres)wijziging
E. Mansvelder, Goirle
R. Rötscheid, Huis ter Heide
H.A. Hoekstra, Menaldum
T. de Groot-Boot,  Voorhout
E.J. Jansen, Haarlem
W. Jonkers, Dwingelo
M.M.M. van den Eijnden, 
Landgraaf
H.J. Wildeman, Nieuw Vennep
L.J. Boschman, Amsterdam
J. Ellens, Marum

Opgezegd
C.J. Hooijman, Amstelveen

Ledenstand per 8 september 
2007: 444 leden

Wijzigingen in uw autobe-
stand 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
Zie voor details en foto´s, indien 
door de (ver)kopers beschikbaar 
gesteld, de KGCN website 

Karmann Ghia type 14 coupé
Bouwjaar 1972, kleur oranje, geïm-
porteerd uit USA. Half-automaat, 
nieuwe APK tot half augustus 2008. 
Diverse nieuwe onderdelen: wissel-
stroomdynamo, bodemplaten, accu, 
etc.. Harde, eerlijke auto. Enige 
minpuntje: matig interieur. Cd aan-
wezig van de diverse reparaties.

Vraagprijs: e8.000,- 
Inlichtingen: Luc op den Buijsch, 
Weert (L) Tel: 06 - 12 30 73 22 

Karmann Ghia type 14 coupé
Bouwjaar 1968, Amerikaanse uit-
voering en binnen en buiten geheel 
gerestaureerd, taxatiewaarde 2003 
e12.000,-
Kleur is wit met een zwart dak, 
1300cc motor, zwart nieuw inte-
rieur, chromen velgen. De auto 
staat in garage, nieuwe remmen.

Vraagprijs: e12.500,-
Inlichtingen: Bertus Frijns, Spaubeek 
(L) Tel: 046 - 443 48 56
 
Karmann Ghia type 14 coupé
Bouwjaar 1969, import USA. 

Motorisch zeer goed en prima 
onderhouden. Automaat.
APK tot juni 2008. Kleur zilver 
metallic.

Vraagprijs: e 9.000,-
Inlichtingen: O. Werlingshoff, Amstel-
veen, Email o.werlingshoff@planet.nl
Tel: 020-675 40 10 na 19:00 uur

Karmann Ghia type 14 coupé
Bouwjaar 1966. Omstreeks 1999 
vanuit de US naar Nederland 
geïmporteerd. In december 2004 
is er begonnen met de restauratie 
die in 2007 is voltooid. (verdere 
details op website) Motor: 1500 
cc Kleur: roulette green/off-white 
dak

Vraagprijs:  Valt over te praten
Inlichtingen: S. Slendebroek, Bemmel 
(Gld.) Tel: 0481 - 42 17 99
 
TE KOOP GEVRAAGD
Voorbumper, type 14 bj. 1972:
Helaas ben ik (vrouw achter het 
stuur) met mijn Karmann (type 
14, 1972) tegen een trekhaak 
aangereden. En dus ben ik nu 
naarstig op zoek naar een voor-
bumper. Wie kan mij aan een 
voorbumper helpen? Ik ben 
NIET op zoek naar een bumper 
voor een type 4 (die is mij al tot 
2x toegezonden, maar deze past 
écht niet op mijn Karmann), 
maar dus op zoek naar een pas-
sende bumper voor mijn Kar-
mann.

Inlichtingen: Lolkema-Geeveling, 
St. Jansklooster (Ovl.)
Tel: 0527-252997
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KARMANNEL?
Wij waren op zaterdag 

07-07-07 blij verrast 
toen de Ghia Varia op 

de deurmat viel met een foto van 
onze Karmann Ghia op de cover.
Het oog van de attente fotograaf 
was tijdens de Molenrit in Ridder-
kerk (mijn geboorteplaats en tot 
2000 onze woonplaats) op de 
naam van onze Karmann Ghia 
gevallen en hij riep ons op deze 
naam toe te lichten. Iets wat we 
graag willen doen, aangezien we 
best trots zijn op deze naam en 
onze Karmann Ghia.
Op zich laat de naam zich gemak-
kelijk verklaren: het is de samen-
voeging van Karmann met onze 
beide voornamen: Anne en Nel. 
   
ANNE Hulzebosch trouwt op 12 
okt. 1979 met NEL Voorberg. 
Samen kopen zij op 10 december 
2002 een KARMANN en zo 
onstond de naam KARMANNEL.

Zoals iedere KG van de clubleden 
een verhaal heeft, hebben wij en 
deze KG dat ook: het is een KG 
coupe uit 1965 met serienum-
mer 146164009, motornummer 
F0114537 in de kleuren arcona-
white en dakkleur black. De KG 
komt uit Duitsland. Doordat wij 
in het bezit zijn van de originele 
papieren, weten wij dat de KG 
op 14 oktober 1965 op naam 
gesteld is van een toen 51-jarige 
mevrouw uit Essen (Dld), welke 
hem in 1985 verkocht aan een 
andere mevrouw uit Dinslaken 

(Dld). In 1989 is de auto samen 
met een brilkever en vier Mer-
cedessen in een particulier 
museum terechtgekomen. Na het 
overlijden van de eigenaar van 
dit museum in 2002 zijn de 
beide VW’s door VWClassics 
gekocht en naar NL gehaald. Als 
trouwe VW-rijders (sinds 1978) 
hadden wij al langere tijd de 
wens om eens een KG aan te 
kunnen schaffen. Wij waren 
hiervoor via internet in contact 
gekomen met VWClassics, welke 
op dat moment bezig was met 
een restauratie-object. Min of 
meer hadden wij besloten dat wij 
die KG zouden kopen. Door een 
sterfgeval in de familie hebben 
wij dit echter een tijdje laten lopen. 
Na een aantal maanden waren 
wij op weg naar Limburg en 
besloten onderweg om bij VW 
Classics langs te gaan om te kijken 
of “onze” auto inmiddels klaar was 
en nog te koop.
Op het moment van aankomst 
bij VWClassics waren net de 
eerder genoemde brilkever en 
de KG uit Duitsland aangekomen. 
Toen wij deze KG zagen waren 
wij op slag verliefd en hebben hem 
dan ook vrijwel direct gekocht. 
Het betreft inderdaad een bij-
zonder fraai exemplaar. De auto 
is nog helemaal in de originele 
staat. VWClassics heeft de ban-
den en al het leidingwerk etc. 
vervangen en daarna is hij zonder 
problemen door de RDW goed-
gekeurd. Ook zijn er bij alle APK’s 

sindsdien geen noemenswaardige 
problemen geconstateerd. Wij 
hebben vele mooie tochten met 
de KG gemaakt en ook aan een 
aantal toerritten en rally’s deel-
genomen. Bij een van de toerritten 
viel de KG zelfs in de prijzen voor 
de meest originele auto. Inmiddels 
zijn er al vier bruidsparen die de 
KG als trouwauto gebruikt hebben. 
Voor een aantal van deze bruids-
paren heeft Nel het bruidswerk 
verzorgd, waardoor we samen druk 
waren voor die trouwdagen. De 
grote waardering en complimen-
ten voor zowel de KG als het 
bruidswerk gaven ons echter steeds 
bijzonder veel voldoening. Helaas 
is het zo dat Nel t.g.v. ernstige 
rugklachten nu al meer dan een 
jaar niet in de KG heeft kunnen 
meerijden. Recent was dat voor 
ons aanleiding om VWClassics te 
bellen om aan te geven dat de 
KG voor een echte liefhebber te 
koop zou zijn. Ieder begrijpt hoe 
ingrijpend dit is en als je dan in 
de Ghia Varia geconfronteerd 
wordt met het bijzondere van je 
eigen KG, weet je nog steeds niet 
of dit wel de juiste beslissing is. 
Want zo’n Karmannel vindt je 
niet weer. 

anne en nel hulzebosch / annel@planet.nl
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MOBIEL ERfGOED VAN DE WEG IN BEWEGING: VEEL 
MOBIELE HIsTORIE OP HET TT-CIRCUIT VAN AssEN 
29 EN 30 sEPTEMBER A.s.

De FEHAC grijpt haar 30-jarig bestaan aan voor een groot evenement 
eind september op het TT-circuit van Assen. Meer dan 100 bij de FEHAC 
aangesloten clubs tonen hun mooiste voortuigen en er is volop beweging 
op het circuit en daarbuiten. Allerlei soorten historische voertuigen zullen 
daar te zien zijn:  personenauto's, motoren en bedrijfsvoertuigen, maar ook 
bussen, scooters, militaire voertuigen, tractoren en zelfs stoomwalsen.   

fEHAC laat het rijdend museum zien
Binnen de stallingmuren van veel garages en schuren in Nederland 
wordt veel tijd en geld besteed aan historische voertuigen. Maar al 
dat moois blijft meestal binnen staan, want -studies hebben dat 
aangetoond- historische voertuigen rijden jaarlijks maar heel weinig 
kilometers. 'Historie op Assen' op zaterdag 29 en zondag 30 september 
a.s. biedt een goede gelegenheid om al dat moois eens weer naar 
buiten te rijden en het aan belangstellenden te laten zien. De 
FEHAC gebruikt dit evenement om de politiek, het publiek en de 
vele relaties waar regelmatig contact mee is bij het behartigen van 
de belangen van klassiekerbezitters te tonen wat er komt kijken bij het 
behoud door particulieren van het mobiele erfgoed. De specifieke 
eigenschappen van klassiekers zullen daarbij ruimschoots aan de 
orde komen. Daarbij wordt ook ingegaan op de blijvende noodzaak 
om voor klassiekers uitzonderingen in regelgeving te maken.

Heel veel te doen in twee dagen
Het FEHAC lustrum wordt georganiseerd in combinatie met Track 
Time, een organisatie die in dat weekend het Nederlands Kampi-
oenschap voor Historische Toerwagens en GT's organiseert. Verder 
is er nog veel meer te zien en te beleven:
•	maar	 liefst	 25.000	 m2	 waar	 ruim	 100	 clubs	 hun	 400	 mooiste	

voertuigen laten zien
•	rijden	op	het	circuit	met	personenauto's
•	een	strippenkaart	voor	een	sprint	voor	motoren	en	personenauto’s
•	een	concours	d'élégance	voor	de	verschillende	voertuigcategorieën	
•	wie	heeft	de	langste	duurzame	relatie	met	hetzelfde	motorvoer-

tuig (daarvoor kan men zich aanmelden via de FEHAC website) 
Verder veel demonstraties, workshops over uiteenlopende onder-
werpen, onderdelenruil, verkoopstands enz. Er is een speciale VIP 
parkeerplaats voor bezoekers die met een 25+ voertuig komen. 

Leden van de clubs zijn 
graag geziene gasten
De FEHAC werkt via haar leden 
-de clubs en verenigingen voor 
historische voertuigen- voor alle 
bezitters van historische weg-
voertuigen. Die leden betalen 
via hun club jaarlijks  e1,75 voor 
het werk van de FEHAC. Toe-
gang tot Historie op Assen kost 
e15, maar de leden van de clubs 
kunnen een gratis toegangskaart 
voor Historie op Assen aanvragen. 
Combikaarten die gratis toegang 
geven tot het evenement op 
beide dagen, en betaalde com-
bikaarten voor beide dagen 
voor e15 zijn via voorinschrij-
ving tot 10 september 2007 aan 
te vragen via de website www.
historieopassen.nl  Het gratis aan-
vragen van kaarten lukt alleen als 
de club waar men lid van is een 
contrôlebestand heeft aangele-
verd. Gecheckt wordt zo of men 
inderdaad lid van de club is. Is 
men van meer clubs lid, dan is er 
nu een beetje profijt van de 
dubbele of meervoudige bijdrage 
aan de FEHAC: dan kan ook bij 
meer clubs een toegangskaart 
aangevraagd worden. Aan de 
kassa kost op beide dagen een 
dagkaart e15.

Meer informatie en het complete 
programma: 
www.historieopassen.nl  

fEHACTIVITEITEN        JULI 2007
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fEHAC GOEDGEKEURD TAxATIERAPPORT zET EEN 
sTANDAARD VOOR TAxATIEs KLAssIEKERs

Vorige maand heeft de FEHAC aan haar aangesloten clubs een standaard 
gepresenteerd voor taxatierapporten van klassieke voertuigen. Er komt per 
2008 een goedkeuringslabel ‘FEHAC goedgekeurd taxatierapport’ dat 
zowel door onafhankelijke taxatiebureaus als door clubtaxateurs voor hun 
rapporten aangevraagd kan gaan worden.

fEHACTIVITEITEN        JULI 2007

Naast de inhoud nu ook eisen aan de deskundigheid van 
de taxateur 
De FEHAC heeft al eerder aandacht besteed aan het onderwerp 
taxaties: in 2005 werd al aangeven wat de FEHAC vond dat er 
minimaal in een goed taxatierapport moet staan. De voorbereidende 
Commissie Taxaties binnen de FEHAC heeft zich niet alleen over de 
gewenste inhoud van een goed taxatierapport gebogen, maar nieuw is 
dat er ook eisen aan de deskundigheid van de taxateurs worden gesteld. 
Op dit moment is het lang niet altijd duidelijk of de klassiekereigenaar 
die een expert vraagt zijn voertuig te taxeren wel te maken heeft 
met een goede, professionele en ter zake deskundige taxateur. Iedereen 
met een beetje kennis van klassieke voertuigen kan een expertise-
bureautje beginnen; het is een vrij beroep waaraan de overheid 
geen vakbekwaamheidseisen stelt. Er bestaan wel beëdigde experts, 
maar die groep wordt alleen maar kleiner omdat er geen nieuwe 
beëdigde experts bijkomen. Het beëdigd kunnen worden als expert 
is afgeschaft. Wel zijn er twee vakorganisaties van experts -de Federatie 
TMV en de stichting Verenigd Register Taxateurs- die eisen stellen aan 
de vakbekwaamheid van hun leden. Zo zorgen ze ervoor dat alleen 
deskundigen op het gebied van oldtimertaxaties lid kunnen worden 
van een van deze twee organisaties. De FEHAC wil alleen de experts, 
die aangesloten zijn bij een van beide organisaties de mogelijkheid 
geven om FEHAC goedgekeurde taxatierapporten te maken. Ook 
clubs, zoals bijvoorbeeld de DAF Club Nederland en Luchtgekoelde 
VW Club Nederland maken taxatierapporten van de voertuigen 
van hun leden. De FEHAC streeft er niet naar dat al haar leden/clubs 
taxaties gaan doen: alleen de merkenclubs en een paar specialistische 
clubs zoals de PAC, de HAV en Keep them Rolling komen in aan-
merking om goedgekeurde clubtaxaties te gaan doen. Dit wil nog 
niet zeggen dat die clubs ook allemaal zullen gaan taxeren want 
iedere club zal zelf moeten bepalen of ze clubtaxaties willen gaan 
verrichten voor hun leden. Ook daar houdt de FEHAC de vinger 
aan de pols of dat wel goed gebeurt want de aanpak voor clubtaxaties 

door een club moet eerst ter 
goedkeuring voorgelegd wor-
den aan een groepje deskundi-
gen binnen de FEHAC, wil men 
kunnen gaan werken met het 
predikaat ‘FEHAC goedgekeurd 
taxatierapport’.

Taxatierapport alleen voor 
verzekeringsdoeleinden
De FEHAC heeft een lijstje gemaakt 
van de gegevens die allemaal in 
het rapport moeten staan en 
naar welke onderdelen van het 
historisch voertuig bij een taxatie 
minimaal gekeken moet worden. 
Al die zaken moeten in het rap-
port vermeld staan, wil er sprake 
zijn van een FEHAC goedgekeurd  
taxatierapport. Een proefrit maken 
hoort daar bijvoorbeeld niet bij, 
want een taxatie voor de verze-
kering is géén technische keuring: 
het is een visuele waardebepa-
ling voor de cascoverzekering. 
Het is ook géén vervanging van 
de APK en ook géén schatting 
van de verkoopprijs. Dat laatste 
wordt nog eens benadrukt in 
een vrijwaringclausule die ook 
in het rapport gaat komen. Al 
met al komt er nu een standaard 
die de gebruikers -klassiekerei-
genaren én verzekeraars- garan-
deert dat men te maken heeft 
met een goed en uitvoerig rap-
port dat opgesteld is door men-
sen met verstand van klassieke 
voertuigen.
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DRIVER's CODE VOOR VERsTANDIG GEBRUIK 
HIsTORIsCHE VOERTUIGEN

Klassiekers staan in de belangstelling: men valt er mee op in het hedendaagse verkeer. Maar het opvallend 
in de picture staan betekent ook dat de berijder van een klassieke voertuig een voorbeeldfunctie heeft. Het 
gedrag van de bestuurder van een klassieker straalt niet alleen af op hemzelf of op het voertuig, maar ook 
op het rijden met  klassiekers in het algemeen. Wegscheuren bij een stoplicht, grote rookwolken uitbraken 
en de snelheidsregels aan je laars lappen hoort niemand te doen, maar als het een klassieker betreft straalt 
dat af op het hele klassiekerwereldje.

fIVA komt met de Driver's Code
De FEHAC is zich er terdege van bewust dat klassiekerrijders een voorbeeldfunctie hebben en dat ze 
ook een bijdrage kunnen en moeten leveren aan de verkeersveiligheid. Daarom is in Europees verband, 
via de Europese autobielclubfederatie Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA) waar de 
FEHAC lid van is, steun gegeven aan het Road Safety Charter (RSC) van de Europese Commissie. Dit 
Handvest van de Verkeersveiligheid maakt deel uit van het programma om het aantal dodelijke ver-
keerslachtoffers in de EU in 2010 terug te brengen naar 25.000. Dat is nog steeds heel veel, maar in 
2005 waren er nog ruim 41.000 dodelijke verkeerslachtoffers in de EU-landen te betreuren. Als bij-
drage hieraan heeft de FIVA de Driver’s Code opgesteld, die als doel heeft de rijders van klassieke 
voertuigen nóg bewuster te maken van hun plaats in het moderne verkeer. De lage verzekeringspre-
mies geven gelukkig aan dat klassieke voertuigen maar in zeer geringe mate bij ongevallen met letsel 
en bij ongelukken met dodelijke afloop betrokken zijn. In die Driver’s Code is een aparte passage 
gewijd aan het gebruik van ESV’s: de extreem langzame voertuigen; dit zijn in het algemeen voertuigen 
van vóór de Tweede Wereldoorlog. De aanbevelingen in de Driver’s Code zijn niet bindend, maar zeker 
wat milieu betreft zijn het heel goede aanwijzingen voor een verantwoord gedrag.

De aanbevelingen voor klassiekerrijders omvatten zes gebieden:
•	Onderhoud;	zorg	ervoor	dat	uw	voertuig	in	goede	staat	van	onderhoud	verkeert.
•	U	rijdt	een	oud	voertuig	met	gedateerde	rijeigenschappen:	ken	en	begrijp	uw	voertuig	en	de	moge-

lijkheden en beperkingen ervan.
•	Kijk	goed	uit,	weet	of	u	wordt	gezien	en	maak	uw	bedoelingen	tijdig	duidelijk.
•	Rijd	met	gezond	verstand	en	met	begrip	voor	andere	weggebruikers.
•	Wees	ervan	bewust	dat	evenementen	op	de	openbare	weg,	zoals	toerritten,	ongemak	(en	daarmee	

irritatie!) voor andere weggebruikers kunnen veroorzaken; pas uw gedrag daarop aan.
•	Gebruik	uw	voertuig	op	de	minst	milieu	belastende	wijze.

Veel van de aanbevelingen kunnen samengevat worden onder de noemer ‘gezond verstand gebruiken’: 
doe goed onderhoud, sleutel niet aan op de openbare weg, voorzichtig inhalen en dat soort dingen. 
De complete tekst van de aanbevelingen is te vinden op de websites van de FEHAC en de FIVA.
In toenemende mate zullen klassiekerbezitters geconfronteerd worden met opmerkingen over de 
milieubelasting van onze voertuigen; daarbij wordt meestal vergeten dat historische voertuigen maar 
heel weinig kilometers maken: gemiddeld nog geen 1900 km per jaar. Maar we kunnen er zelf ook veel 
aan doen: zorgen voor een deugdelijke afstelling van de motor, lawaai, stank en rook vermijden, zuinig 
rijden, de motor afzetten bij wachttijden langer dan een minuut en korte ritjes en in het spitsuur rijden 
vermijden.
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KORT NIEUWs
Vrachtauto's zonder roetfilters geweerd uit binnensteden
In een paar binnensteden mogen de winkels alleen nog bevoorraad 
worden door vrachtauto's met roetfilters. In de praktijk betekent 
dit, dat alleen met vrachtauto's die standaard voorzien zijn van een 
roetfilter in de stadscentra gereden mag worden. De hoofdmoot 
van het vrachtverkeer in binnensteden zal inderdaad bevoorra-
dingsverkeer betreffen, maar uitzonderingen of ontheffingen voor 
historische voertuigen moeten mogelijk zijn. Ook de overheid heeft 
daar zelf baat bij: denk maar aan het defilé op de Veteranendag 
waar mensen die slecht ter been zijn, vervoerd worden in histori-
sche GMC vrachtwagens uit de jaren 40-45. Strikte handhaving van 
het binnenstadverbod voor vrachtauto's zonder roetfilter zou dit 
onmogelijk maken. De FEHAC is inmiddels in opverleg met het 
Ministerie van VROM om een passende oplossing te vinden. 

familieboek van de dikke DAf's
Veel eigenaren van klassiekers zijn mannen in de leeftijd van 40 tot 
60 jaar : de groep mannen die nog in militaire dienst is geweest. Veel 
zijn daar vertrouwd geraakt met de dikke DAF's: robuuste militaire 
vrachtwagens van de type's YA 328, YA 314 en YA 126. De krijgs-
macht gebruikte 12.500 van deze voertuigen in de periode 1950-
1985. Over de dikke DAF-familie heeft Hans Stoovelaar een kloek 
en mooi geïllustreerd boek geschreven. Alle typen en veel bijzon-
dere uitvoeringen komen aan de orde. Wat veel mensen niet weten 
is dat DAF ook een jeepachtige terreinwagen ontwikkelde, die het 
uiteindelijk aflegde tegen de NEKAF jeep. De dikke DAF's waren 
alleen wereldberoemd in Nederland, want een verkoopsucces over 
de grens is het nooit geworden. Zeker een boek dat de moeite 
waard is voor iedereen die deze DAF's nog uit zijn diensttijd kent.
Hans Stoovelaar : De dikke DAF-familie, ISBN 978 905994 146 5 
kost e 29,50. 
  
Website fEHAC vernieuwd
De website van de FEHAC is vernieuwd. Steeds meer informatie is 
daar digitaal te vinden. Ook de tekst van deze FEHACtiviteiten staat 
daarop en is zo eenvoudig over te nemen in de clubbladen. Kortom: 
neem weer eens een  kijkje op: www.fehac.nl 

De Europeesche tweede businesspartner 
Na Vredestein Banden is De Europeesche Verzekeringen de tweede 
businesspartner van de FEHAC geworden. De Europeesche profileert 
zich als verzekeraar voor vrijetijdsactiviteiten en hun oldtimerverze-
kering past hier naadloos in. Uiteraard voldoet de oldtimerverzekering 

van deze maatschappij aan de acht 
basiseisen die de FEHAC aan een 
goede oldtimerverzekering stelt. 

APK voor benzineauto's 
wordt soepeler 
Minister Eurlings wil de APK voor 
benzineauto's versoepelen: met 
ingang van 2008 hoeven de auto's 
op benzine pas na 4 jaar en 
daarna om de 2 jaar APK gekeurd 
te worden. Voor auto's op LPG 
en diesel verandert er niets: die 
rijden jaarlijks meer kilometers 
en daarvoor blijft een hogere 
keuringsfrequentie gehandhaafd. 
Voor 30+ klassiekers gaat ook 
een tweejaarlijks keuringsregime 
gelden en worden voertuigen van 
voor 1960 helemaal vrijgesteld. 
Verwacht wordt dat alle aanpas-
singen van de APK gelijktijdig per 
1-1-2008 ingevoerd zullen gaan 
worden. 

COLOfON
FEHACtiviteiten is een uitgave van 
de Federatie Historische Automobiel- 
en Motorfietsclubs 

www.fehac.nl
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EVENEMENTEN KALENDER K.G.C.N.  2007
Voorlopige  planning:
13 Oktober 2e Technische dag
Nb: Ook leden zònder (rijdende) Karmann Ghia zijn van harte welkom!

Overige evenementen 2007
Algemene (VW) evenementen:
Algemene VW evenementen:
21 Oktober `VW Oktoberfest` Gemeentelijke feesthallen, Mechelbaan 604 2580 Putte-Mechelen
 Website: www.american-excess.com/startpagina.htm

Evenementen kalender K.G.C.N.  2008.
Voorlopige  planning:
16 Maart  Algemene Leden Vergadering
12 April   1e Technische dag
25 Mei   Voorjaarsrit
5 Juli   Zomerrit (let op: dit is een zaterdag!)
7 September  Najaarsrit
13 t/m 15 September Buitenland weekend
11Oktober  2e Technische dag

LET OP: e.e.a. onder voorbehoud van data!
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JE MOET ER TEGE NAAN LOPEN….
Tekst: Theo Vertelman

dat heb ik altijd verteld 
als het over de aanschaf 
van een Karmann Ghia 

ging. De liefde voor deze auto is 
bij mij ongeveer 6 jaar terug 
begonnen. Ergens op een snelweg 
haalde ik een wel hele mooie auto 
in, hij viel mij meteen op: de mooie 
ronde vormen, de voorzijde leek 
op die van een Porsche en de 
dubbele kleuren. Wat een plaatje! 
In mijn ooghoek kon ik nog net op 
de neus het embleem van Volks-
wagen herkennen. Thuis aange-
komen ben ik meteen op internet 
gaan zoeken naar klassiekers en 
Volkswagen, wat voor auto was dit 
nu precies? En ja hoor, daar vond 
ik hem: een Karmann Ghia, vanaf 
dat moment was ik verliefd…

Internet is dan een mooi medium 
om van alles te weten te komen 

over deze auto: types, kleuren, 
motorinhoud, aantal geprodu-
ceerde auto’s, noem maar op, 
stap voor stap werd ik wijzer en 
wijzer over deze voiture. Toen 
ben ik ook lid geworden van de 
Karmann Ghia Club Nederland. 
Elke keer als de Ghia Varia in 
huis was las ik die van voor tot 
achter uit. Zo kwam het gevoel 
steeds dichterbij en beeldde ik 
me in dat ik ooit in mijn droom-
auto zou rijden.

Af en toe ook kijken op markt-
plaats en andere aanbodsites of 
er niet wat te koop staat. 
Genoeg staan er te koop, maar 
wat koop je dan? De stap was 
nog steeds te groot voor mij 
om serieus te zoeken en er voor 
te gaan, ik was van mening: je moet 
er tegen aan lopen.… 

In de zomer van 2005 zijn we 
begonnen met de verbouwing 
van het nieuwe kantoor van 
mijn bedrijf. Wat is dit nu voor 
informatie zal u nu denken, maar 
daar is het allemaal wel mee 
begonnen... Voor deze verbou-
wing hadden we raamkozijnen 
nodig om in een zijgevel te plaatsen. 
Zoeken, zoeken en nog eens 
zoeken op marktplaats, alle foto’s 
bekijken of het juiste kozijn er 
tussen zat. Toen zag ik hem ineens, 
een foto van een kozijn die tegen 
een Karmann Ghia aan stond! 
Het kozijn was niet interessant, 
maar de auto wel! Zal ik wel, zal 
ik niet een e-mail sturen, nee, maar 
niet doen, die mensen willen een 
kozijn verkopen en geen auto! 
Die nacht kon ik er slecht van 
slapen, dus de volgende dag maar 
weer zoeken naar die bewuste 
advertentie, het heeft me uren 
gekost voor ik hem weer kon 
vinden. Eindelijk had ik hem weer 
gevonden en ik kon het niet 
laten om een e-mail te sturen 
en het verhaal uit te leggen: ik vind 
uw kozijn niet interessant, maar 
is de Karmann wel te koop? 

Een week ging er overheen voor 
ik eindelijk een reactie kreeg: hij is 
van een kennis van me en ik zal 
hem inlichten over je interesse, 
schreef de mevrouw die haar 
kozijn nog steeds niet verkocht 
had.… Dat wordt niets, dacht ik 
nog, maar voor ik het wist had ik 
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JE MOET ER TEGE NAAN LOPEN….

contact met de eigenaar, hij stond 
niet te koop, maar als ik echt 
geïnteresseerd was wilde hij er 
wel over nadenken. Ik moest 
hem dus overtuigen dat hij in 
goede handen zal komen, het 
leek wel of ik een huisdier ging 
aanschaffen.
Maar ik wist nog niets van de 
auto, behalve de kleur en het 
bouwjaar dus de stap maar 
gewaagd en een afspraak gemaakt 
met de eigenaar. 
Op een donderdag avond stond 
ik daar oog in oog met de Karmann 
Ghia, een blauwe met wit dak 
uit 1965, ik was meteen verkocht, 
wat een plaatje, zo’n één met een 
geribbelde strip op het dashboard 
en de tankdop nog onder de 
voorklep en van die prachtige 
bumpers, dit was het type dat ik 
het mooiste vond! De eigenaar 
had hem zes jaar in zijn bezit en 
maar 300 kilometer mee gereden; 
hij was er in getrouwd en was 
elk jaar netjes naar de keuring 

geweest. Hij vond het jammer 
dat hij niet meer tijd had en 
vond dat deze auto een beter 
baasje moest hebben. En dat 
beaamde ik natuurlijk.… De auto 
zag er goed uit met hier een 
daar een roestplekje en de 
bekleding was aan vervanging 
toe, motorisch was hij perfect, 
tikkie en lopen. Tevens was het 
een originele Nederlandse auto 
en de geschiedenis was bekend, 
dit vond ik ook interessant. En 
de prijs? Die stond mij ook aan, 
dus de knoop doorgehakt en de 
deal was rond. Ik was zojuist de 
eigenaar geworden van een 
Karmann Ghia!

En daar rij je dan naar huis in 
jouw droomauto, wat een aparte 
ervaring is dat. Je voelt je de 
koning te rijk en er waren zelfs 
mensen die hun duim opstaken.

In het voorjaar van 2006 ging 
een vriend en vriendin van ons 
trouwen, en hadden gevraagd of 
ze in mijn auto mochten trouwen. 
Wat een eer vond ik dat, het 
leek me echt heel leuk. Vanaf dat 
moment is de restauratie eigen-
lijk begonnen. Voor hun trouw-
dag wou ik dat de bekleding 
vernieuwd zou worden, dit heeft 
René van Brunschot gedaan van 
het Kevermagazijn. Dit is een 
echte vakman en de bekleding 
en stoelen zijn helemaal weer in 
de originele staat. De auto flink 
in de was gezet en het was een 
plaatje tijdens de bruiloft, maar 

je kon hier en daar de roest-
plekken zien zitten….

Afgelopen winter heb ik de auto 
geheel laten restaureren, hij is 
helemaal uit elkaar geweest en 
daar waar nodig zijn er nieuwe 
stukken ingelast en daarna is hij 
opnieuw gespoten.

 Volgens de restaurateur was hij 
er slecht aan toe, veel plamuur 
en roest en dus heel veel werk, 
maar het resultaat mag er nu 
zijn. Begin maart had ik hem 
weer terug en na het nieuwe 
tapijt erin gemaakt te hebben 
en een originele Blaupunkt-ra-
dio (van Holger Kleinschmidt) is 
hij nu helemaal af en kunnen we 
er volop van genieten. Vooral nu 
het al zo prachtig mooi weer is, 
want het blijft voor ons toch 
een echte “zondagse auto”. 
En o ja, de kozijnen voor de ver-
bouwing van het kantoor zitten 
erin en of die mevrouw haar 
kozijn al verkocht heeft, dat 
weet ik niet…
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HOE LEG IK HET THUIs UIT..?
Op pad gaan voor een paar onderdelen en met twee type 34’s thuiskomen

mijn naam is Nico Kors en 
ik rij inmiddels vanaf 1999 
een lichtgele Karmann 

Ghia cabrio.
Onlangs stond er in het clubblad 
dat Chris de Vrij een deel van zijn 
KG-verzameling te koop aanbood. 
Gelukkig, met bijzondere dank aan 
Chris, heeft hij in overleg met het 
bestuur van de KG-club geregeld 
dat de leden van de club voor-
rang krijgen op de rest van de 

wereld. Zo zie je maar weer dat 
een clublidmaatschap tot verras-
sende voordelen kan leiden…..
Zaterdag 23 juni ik op weg naar 
het adres in Eefde. Toen ik aan 
kwam rijden, zag ik Haye al druk 
in de weer met borden en vlaggen, 
om er maar zeker van te zijn dat 
je er niet abusievelijk aan voorbij 
zou rijden.

Er was al aardig wat luchtgekoeld 

volk en zo hier en daar werd al 
driftig in dozen gerommeld en 
gehandeld.
Na wat handjes schudden op 
zoek naar de onderdelen die je 
dringend nodig had danwel 
goed als reserve kon gebruiken.

Al snel had ik mijn zinnen gezet 
op een aantal bumperdelen en 
een setje NOS-deurscharnieren. 
De spulletjes even op een stra-
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tegische plek apart gelegd en 
verder zoeken maar…. 

Het werd inmiddels ook wel tijd 
om even kennis te maken met 
Chris, even gevraagd waar ie was 
en al snel had ik hem gevonden. 
Bijzonder aimabele kerel die Chris, 
daar kan je goed mee verkeren 
en al snel had ik met Chris een 
mooie prijs voor de onderdelen 
afgesproken. Onderdelen de auto 
in en ik snel weer terug want....
Als puber waren er een paar 
auto´s die mijn bijzondere aan-
dacht hadden:
Karmann Ghia 14 cabrio (rij ik nu);
Citroen DS (2 gehad);
Volvo 164 (1 gehad);
Jaguar MK X (nooit gehad en zal 
waarschijnlijk ook nooit gebeuren);

en een type 34…

Er stonden er twee in de hal, 
een gele en een grijze (of was ie 
vroeger wit ?). De gele was rede-
lijk hard, maar incompleet en de 
grijze eigenlijk het omgekeerde, 
gatenkaas, maar compleet. Ik heb 
die middag een paar uur in, om 
en onder de gele gelegen om 
eigenlijk alleen maar bevestigd 
te krijgen wat ik onderbewust al 
wist.

 “KOPEN DAT DING!!”, zei een 
piepklein stemmetje ergens in 
mijn hoofd.
“NIET DOEN!!”, antwoordde 
dat andere mannetje in mijn 
hoofd, “dat wordt een drama, 
kost je klauwen met geld en 
komt nooit af.” Als ik in mijn 
leven ratio en emotie zo vaak 
met elkaar heb zien kibbelen 
dan was het wel deze middag. 

En bij mij weet je bijna altijd wie 
er gaat winnen….. 

“Wat vraag je voor die gele 34?“ 
, vroeg ik aan Chris. Hij noemde 
mij een bedrag en ik wederom 
naar de auto. Weer een keer 
naar Chris: “Is ie wel compleet?”  
“Tsja, dat denk ik wel”, zei Chris, 
ik heb ´m ergens in Meppel 
weggehaald”, maar zeker weten 
doe ik het ook niet, ligt allemaal 
op de andere lokatie.”

Jeetje, dacht ik, wat moet ik hier 
nou mee. Even contact gezocht 
met Martin en de oplossing lag 
in het vastleggen van de afspra-
ken tussen verkoper en koper, 
onder welke voorwaarden de 
deal gesloten zou worden. Ik 
met Chris aan tafel, broodje 
kroket en koffie erbij, opschrij-
ven wat we van elkaar zouden 
verwachten en de aanbetaling 
regelen. Digitaal fotootje gemaakt 
van de overeenkomst en beide 
partijen via de mail een exemplaar. 
Goed geregeld.

IK HEB EEN TYPE 34 GEKOCHT, 
TERWIJL IK MIJN VRIENDIN HAD 
GEZEGD DAT IK WAT ONDER-
DELEN GING HALEN, HOE GA 
IK DIT THUIS UITLEGGEN? 

Nou, niet dus !!!!!
Zien jullie het al voor je ?

“Hoi lief, heb je nog wat onder-
delen kunnen vinden? “  

En wat ga je dan zeggen ?????
Jullie moeten weten dat ik een 
schat van een vriendin heb en 
dat we al weer een behoorlijke 
tijd bij elkaar zijn en dat wil ik 

ook vooral zo houden. Het stof 
is inmiddels alweer tot aan de 
bodem gezakt en de rust is weer 
in huize Kors wedergekeerd.

Inmiddels ben ik alweer een 
paar keer bij Chris langs geweest 
om de zaken af te handelen. Bij 
nader inzien bleken de onder-
delen van de gele niet te vinden 
en heb ik met Chris kunnen 
regelen dat ik de grijze 34 als 
donor over kon nemen. Beide 
auto´s staan op een paar honderd 
meter afstand van mijn huis tij-
delijk gestald in een verlaten, 
droge koeienstal. Wat in het vat 
zit verzuurt niet. Deze winter 
maar eens kijken of het project 
34 van start gaat…..

Het voordeel van een hobby is 
dat je eigenlijk aan niemand 
hoeft uit te leggen waarom je zo 
af en toe een onbedwingbare 
drang hebt om dingen te kopen 
die je eigenlijk helemaal niet 
nodig hebt. Heerlijk, ik barst van 
de onderdelen, gadgets en meer 
van dat soort spul en het ligt er 
maar te liggen.

Ik ben inmiddels al weer een 
paar uurtjes kwijt aan het inleren 
van de typische 34  wetenswaar-
digheden.  

MOOIE AUTO ZO´N TYPE 34, 
DAT HOEF JE TOCH NIET UIT TE 
LEGGEN !

Ps. 
Als er nog leden zijn die me de 
do´s and don’ts willen mailen, 
graag!
Onderdelen over? Hoor het 
graag van je! n.kors@planet.nl
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DE KARMANN GHIA sL  OEG IN ALs EEN BOM...
Tekst: dirk de jong

en dat was toen de prachtig 
gelijnde coupe op de markt 
werd gezet in de 50-er jaren.

Dit model bleek het image van 
VW enorm op te vijzelen en vele 
bezitters genoten daarvan.
Zou je die heerlijke spanning nog 
voelen als je anno 2007 een 
Karmann ziet rijden in het huidige 
verkeer?
“Ja”, zegt Jouke uit Friesland die 
een bijzonder fraai type 14 bezit 
van het bouwjaar 1966, dat 
komt door zijn enthousiasme 
voor dit fraaie model..
 
Als je de ledenlijst zo ziet van 
onze club, en een beetje gaat 
mijmeren, dan denk je: zouden 
er nog bezitters zijn die de Kar-
mann Ghia gebruiken voor het 
dagelijks verkeer? Die de auto 
zien als een gewoon stuk blik, een 
product om ons te verplaatsen?
Zouden er bezitters zijn waarvan 
de Karmann wat naar de achter-
grond raakt en het gevoel wat 
richt op andere zaken, zoals het 
vervullen van taken binnen de 
club?

En wat is bij Jouke de feitelijke 
reden om zoveel tijd, energie en 
euro’s te besteden aan zijn 66-er?
Een psycholoog moet maar een 
verklaring zoeken waarom wij als 
Karmann-bezitters zo gepassio-
neerd raken en dit verhaal gaat 
ook over een passie of wellicht 
past het woord "hartstocht" ook..
 
Een gesprek met Jouke 
maakt het duidelijk.
De geschiedenis begint voor hem 
in november 1997, al langer was 
hij op zoek naar een fraaie klas-
sieker, de oldtimer/klassiekerbla-
den werden wekelijks doorge-
snuffeld om te zien of er een 
leuke coupé werd aangeboden.
En dat was het geval, een coupé 
van het bouwjaar 1966 van 
Amerikaanse origine.
Het aanbod vanuit Amerika is 
zeker redelijk te noemen er 
werden immers grote hoeveel-
heden naar de States verscheept, 
want daar was de auto vanaf 
het begin een succes, terwijl hij 
in Nederland maar mondjesmaat 
werd verkocht.

Nu komen de laatste jaren vele 
"Amerikanen" terug om hier 
vertroeteld te worden....
 
"Take it easy" zal de vorige eige-
naar hebben gedacht, want de 
auto die Jouke had uitgekozen, 
was niet bepaald strak in zijn 
plaatwerk en de plamuur moest 
het een en ander verdoezelen, dat 
was echter geen enkel probleem, 
zelf was hij monteur in een VW-
garage en zijn vakbekwame col-
lega's konden op dat punt wel 
iets voor hem betekenen.
Er werd dan ook besloten de 
auto tot het laatste schroefje te 
demonteren en opnieuw op te 
bouwen om hem in werkelijk 
perfecte staat te brengen.
Wat is perfectie? Bij Jouke ging 
het zo ver dat hij alle schroefjes 
en boutjes liet verzinken, dus 
dat deze klus enorm veel tijd en 
energie kostte was wel duidelijk.
Praktisch elke avond en week-
end was hij te vinden in de 
garage, de body werd tot de 
staalplaat schoon geschuurd, las-
werk werd -waar nodig- gedaan 
en het uiteindelijke spuitwerk 
besteedde hij uit om een glan-
zend, maar zeker perfect uiterlijk 
te krijgen
De foto’s bij dit artikel zeggen 
voldoende....
 
Maar dat was niet alles, de tech-
niek en met name de motor 
werden fors onderhanden 
genomen, sterker nog, de 1600 
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DE KARMANN GHIA sL  OEG IN ALs EEN BOM...
cc krachtbron ging helemaal in 
revisie.
Nieuwe cylinders, nieuwe zuigers, 
kortom een kolfje naar de hand 
van Jouke, want het sleutelwerk 
is voor hem het ultieme genot.
Alleen het verschil al met de 
huidige auto s, waarin de elec-
tronica een grote rol speelt, is 
het heerlijk om te werken met 
de eenvoudige techniek van 
auto’s uit een ver verleden....

lijke bedrag...., maar ja…., hij moest 
wel helemaal perfect.
Opmerkelijk is nog het fraaie 
dashboard, op de foto ziet U 
een zilveren strip lopen over de 
gehele lengte, een uitvoering die 
niet lang is geproduceerd, ook 
dat maakt deze Karmann al 
uniek, zeker voor Jouke die, nu 
de auto klaar is, ritjes maakt in 
de fraaie Friese omgeving, club-
dagen bezoekt en elke keer 
weer geniet ...

En het interieur dan?
Ook dat werd grondig aange-
pakt, de stoelen werden voorzien 
van nieuwe bekleding, de tapijt-
set werd vernieuwd.
Maar niet alles was nog com-
pleet, hij wilde precies datgene 
in het interieur wat bij de 66-er 
paste, zo is hij lang op zoek 
gewest naar de bekende chromen 
deurslingers die intertijd ook in 
de kever werd gemonteerd....
En hij was succesvol, uiteindelijk 
werden ze gevonden.... maar 
wel tegen een prijs die 10 maal 
hoger was dan het oorspronke-

Want dat kennen wij als Kar-
mann-bezitters toch ook? Ieder 
mens is op zoek -bewust of 
onbewust-naar een soort geluk... 
en dat kan je niet beschrijven, 
wel voelen....als je een Karmann 
bezit.

: Een blinkende motorruimte
Het dashboard met de aluminium strip 

ter versiering
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DOE HET zELf 
TIPs
Tekst: max Oostendorp

1) Chroomstrip op deur-
panelen:

Deze worden niet geleverd op 
de TMI-deurpanelen maar zijn 
makkelijk zelf te maken:
- 3M levert plakstrip van 7 mm 

op de rol, zie de bijgaande 
info van 3M.

- Die van mij heb ik indertijd 
bij de Liddle (!) gekocht, 
geloof iets van 20 euro. 10 
meter, genoeg voor 2 
cabrio's, misschien ook voor 
2 coupés. 

- Ziet er echt uit als origineel

VRIJDAG 14 JUNI JL. WAs HET 

zOVER: WIJ GINGEN TROUWEN!!

deze belangrijke dag was voor ons de aanleiding om onze 
Karmann in zijn originele kleurcombinatie terug te brengen. 
Het dak is overgespoten in Pearlweiss, zodat het weer één 

geheel vormt met het interieur. Brouwer restauratie te Eefde heeft 
dit  voor ons gedaan met behulp van de originele kleurstalen uit 1964 
en traditionele lak. Aanvankelijk moesten we even wennen aan de 
nieuwe kleurcombinatie maar het geeft de auto zijn authentieke 
uiterlijk terug en we zijn zeer tevreden met het resultaat. 

Groeten,
Marcel & Janine

sTATUs VERKOOP CHRIs DE VRIJ

Mededeling van het bestuur
Op de onderdelenverkoop van Chris de Vrij van 23 juni hebben 
verscheidene mensen kaartjes ingevuld voor vooral de kleine 
onderdelen die niet beschikbaar waren op de verkoop zelf. Chris 
zou gaan inventariseren welke onderdelen hij nog had en welke hij 
daadwerkelijk wil afstaan om aan deze wensen tegemoet te komen. 
Inmiddels heeft Chris met hulp van Patrick Baptist een algehele 
inventarisatie gemaakt. De mensen waarvoor Chris inderdaad de 
onderdelen beschikbaar heeft zullen voor eind oktober worden 
gecontacteerd door Chris de Vrij. De mensen die na 31 oktober 
niets horen kunnen ervan uitgaan dat hun gevraagde onderdelen 
niet leverbaar zijn.

2) lasreperatie aan achter-
klep:

Gebruik van een sloopklep de 
rechterbovenzijde met felsnaad, 
deze kun je linksonder gebruiken 
(en dito voor linksboven) Dan hou 
je mooie "als originele" felsnaden.



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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50 JARIG JUBILEUM KARMANN GHIA    CABRIO, GEORGsMARIëNHüTTE
tekst: haye Osinga

Zoals in de vorige Ghia 
Varia aangegeven vond 
dit jaar de viering plaats 

van het 50 jarig bestaan van de 
Karmann Ghia cabriolet. 
Wederom werd dit in Georgs-
mariënhütte gehouden, de plek 
waar destijds de onthulling aan 
de pers werd gepresenteerd.
Ondanks het feit dat onze Karmann 
nog verre van gereed is, besloten 
we op zaterdag maar met onze 
‘mini’ naar Georgsmariënhütte 
te maken. We kwamen net iets 
voor 10:00 uur aan en de nodige 
Karmanns waren al aangekomen. 
De eerste clubleden die we 
tegenkwamen was een oude 
schoolvriend van 15 jaar geleden! 
Afijn, dan heb je weer heel wat 
om bij te kletsen natuurlijk. Na 
enige tijd kwam de ‘stroom club-
leden’ op gang. Er waren een 10-tal 
ingeschreven leden en een aantal 
niet-ingeschrevenen, omdat die 
niet in het bezit van een (rijdende) 
KG waren, zoals wijzelf. De orga-
nisatie was door een lokale club 
‘Karmann Ghia IG Südheide” 
georganiseerd, een club van circa 
60 leden die onder de bezielende 
leiding staat van Tobias Ludwig 
en Achim Ohlhof. 
Ter gelegenheid van dit evenement 
hadden ze een speciaal krantje 
uitgegeven met enkele cabrio-
feiten en een welkomstwoord van 
de burgemeester. Helaas bleek er 
geen enkele vertegenwoordiging 
van Karmann zelf aanwezig te zijn. 
Zeer waarschijnlijk is de moeilijke 
situatie in het bedrijf daar debet 

aan, in de krant was het bericht 
verschenen dat ze met ca. 400 
personeelsleden zouden gaan 
inkrimpen. 
Na een kort welkomstwoord 
en uitleg over de rit van ca. 55 
km was het tijd om alle Karmann 
Ghia’s eens rustig te bekijken. Er 

was een rijke schakering aan 
modellen en typen. De type 34 
was vertegenwoordigd met ca. 
10 wagens en zelfs 2 cabrio’s die 
zijn overgebleven van de allereerste 
protoserie. Dit type is nooit in 
productie gegaan dus dit zijn 
met recht unieke wagens! Rond 
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50 JARIG JUBILEUM KARMANN GHIA    CABRIO, GEORGsMARIëNHüTTE

14:00 werd begonnen aan de 
rondrit door de prachtige omge-
ving. Helaas raakten wij al snel 
het spoor bijster omdat we ach-
teraan reden en pech hadden 
met wat stoplichten. Daarom 
besloten we maar terug te keren 
en rustig te wachten onder het 
genot van een drankje en een 
brandende zon!
Na terugkomst van de eerste 
deelnemers kwamen we bij toeval 
in gesprek met Michael Beckmann. 
Deze man was oud medewerker 

van Karmann en werkte in de 
produktie als leider van de eind-
assemblage. Hij is inmiddels gepen-
sioneerd, maar heeft nog wel de 
juiste contacten om bijzondere 
productietekeningen en foto’s in 
zijn bezit te krijgen. Kortom, we 
hebben ons uitermate vermaakt. 
Na met een aantal leden ons 
tegoed te hebben gedaan aan 
lekkere kleffe hap zijn we op huis 
aangereden. De bijgesloten foto’s 
geven jullie een indruk van dit 
bijzonder geslaagde evenement.
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in deze uitgave van de Ghia Varia hebben we een bijzoinder bijdrage ontvangen van Remco Boogaard. 
Remco is industrieel ontwerper bij Snoeks Automotive B.V. , dit is een carrosserie ombouw bedrijf 
in Nieuw Vennep. Dit ontwerp is ontstaan uit pure hobby. De tekening heeft Remco gemaakt op 

verzoek van een goede vriend, die helemaal idolaat is van deze schitterende automobiel (het bestaande 
type). Hij heeft Remco gevraagd om eens een ontwerpstudie te maken van de Karmann Ghia, wanneer 
deze vandaag de dag op de markt zou komen. Zoals dit zoveel gebeurt tegenwoordig (New Beetle, Mini).
Het schitterende resultaat zien jullie nu exclusief in deze Ghia Varia!

Tekst: haye Osinga
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zOMERMEETING: CONCOURs D’éLéGANCE

deze zomermeeting stond weer eens in het teken van het concours d’élégance. Dit keer hebben 
hadden we besloten om de jurering nu eens niet door het team van specialisten, maar door de 
leden zelf te laten doen. Op deze manier krijg je een heel andere beoordeling: de nadruk ligt dan 

minder op de technische staat of originaliteit, maar wordt er meer gekeken op een bepaalde auto de 
mensen aanspreekt.
Desondanks konden we er niet onderuit dat de prijzen weggingen naar enkele fraaie exemplaren die 
zeer vakkundig en minutieus gerestaureerd zijn. Elders leest u meer in deze Ghia Varia over de restauratie 
perikelen van de (gedeelde) 2e prijs winnaar max oostendorp. De organisatoren van de rit, Nico & Sonja 
de Winter en Gerard van den Berg & Betty Opmeer, hadden ook een bijzondere prijs weten te regelen: 
een heuse autoradio. Deze werd omgedoopt in een pechprijs en ging naar Annemiek Pons uit Spijkenisse: 
Haar Karmann weigerde te starten, maar met vereende krachten bleek de oorzaak snel gevonden te 
zijn: een slecht bevestigde accukabel. Na deze goed te hebben vastgedraaid was het euvel verholpen.

De prijswinnars zijn uiteindelijk geworden:
1e prijs: Fred Sijm, type 14 cabrio
gedeelde 2e prijs: Max Oostendorp, type 14 cabrio; Margriet Groenhof & John Carbone, type 14 coupé
pechprijs: Annemiek Pons

In alle rust en concentratie worden de 
nodige kritische kanttekeningen gemaakt.

Op de achtergrond de Kg van Fred Sijm, de 
winnaar. Daarnaast de KG van John & Margriet 
die een gedeelde 2e prijs kreeg.

Driftig overleg, het beoordelen is een serieuze 
aangelegenheid!

Hoe vul je dat formulier nu eigenlijk in? 
Lijkt deze dame aan Martin te vragen.

De gedeelde 2e prijs winnaar Max oosten-
dorp, of nee, is dat niet Wibi Soejardi??? Die 
komt niet in onze ledenlijst voor!

De Karmann van Annemiek die weigerde 
te starten
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REsTAURATIEPROJECT - MAG HET IETsJE LANGER DUREN?!
In 1993 hebben wij een Karmann Ghia Cabrio aangeschaft. We zochten een auto met een makkelijke techniek 
van tikken en lopen. Het was een auto uit Amerika en zag er op het eerste gezicht niet slecht uit, maar hij moest 
nog wel gekeurd worden. Dat was niet zomaar zeggen, vooral technisch moest er nogal wat aan gebeuren, maar 
twee maanden na de aanschaf konden we rijden. We waren er erg blij mee, maar na een jaar begon de kleur 
(knalgeel) ons toch te vervelen. De originele kleur was slecht te achterhalen, we kwamen het meest groen tegen, 
maar dat vonden we geen mooie kleur dus de auto gestript, wat laswerk en strak plamuren en vervolgens rood 
laten spuiten. Zo hebben we elf jaar in de rondte gereden. We zijn er verschillende keren mee op vakantie geweest, 
wat altijd erg leuk was, maar na elf jaar kwamen toch de zwakke plekken te voorschijn: koplampen, deuren, hier 
en daar een blaasje.

Toen kwam de afweging: verko-
pen en een gerestaureerd exem-
plaar kopen of laten restaureren. 
Dit speelde zich af in het voorjaar 
van 2005. 

Nu zagen wij in Auto&Motor 
Klassiek een advertentie van First 
Floor over het restaureren van 
auto’s in Polen. Na telefonisch 
contact ben ik met een vriend 
(Albert Zwart: voor de insiders: 
had ook een rode Karmann Ghia 
Cabrio) polshoogte gaan nemen 
in Vijfhuizen. We combineerden 
het nuttige met het aangename, 
dus gingen we met de Karmann. 
Zo kon men zich daar gelijk een 
oordeel vellen over het voertuig. 
Nou, dat viel helemaal niet tegen, 
ze waren zeer gecharmeerd van 
de Karmann en ze vonden hem 
er niet echt slecht uitzien en 
natuurlijk kon hij gerestaureerd 
worden. Je moest zelf aangeven 
wat je gedaan wilde hebben. 
Aan de hand daarvan werd de 
prijs bepaald. Ik wilde graag dat 
hij kaal gemaakt zou worden en 
dat eventueel laswerk, wat daaruit 
voort zou komen, zou worden 
verricht. Maar op het eerste 
gezicht zou dat wel meevallen, 

dachten ze. Ook wilden we dat 
hij binnen en buiten gespoten 
zou worden, tevens een nieuwe 
kap erop en alle nieuwe onder-
delen (die we zelf zouden kopen) 
monteren. Het was geen pro-
bleem of er oude of nieuwe 
onderdelen gemonteerd zouden 
moeten worden. Dit alles voor 
een redelijke prijs vonden wij. 
Dus hebben we in alle wijsheid 
besloten om opdracht te geven. 
De afspraak werd gemaakt dat 
hij in september 2005 naar Vij-
huizen gebracht zou worden, met 
daarbij gelijk de nieuwe onder-
delen. We hadden voor de 
onderdelen op internet gekeken 
in Amerika en Duitsland. Uitein-
delijk besloten om in Duitsland 
te bestellen, wel iets duurder 
dan Amerika, maar daarvandaan 
waren de kosten van vervoer 
weer hoger. Nu hij toch helemaal 
kaal zou worden en alles eruit zou 
zijn (incl. de motor) ook maar een 
nieuwe kabelboom besteld.  

Half september de Karmann 
afgeleverd. We kregen keurig 
een contract mee waarop stond 
wat er afgesproken was en voor 
welk bedrag. Ook spraken we 

over de tijdsduur, dat zou onge-
veer 10 weken zijn, werd ons 
verteld. Dus in het voorjaar van 
2006 zouden we in ieder geval 
weer heerlijk kunnen genieten 
van een totaal gereviseerde Kar-
mann. We verheugden ons daarop!
Je vraagt je dan natuurlijk af hoe 
je zicht houdt op zo’n restauratie-
proces. Dat hebben ze bij 
First Floor goed voor elkaar. Ze 
werken met ongeveer 15 bedrij-
ven in Polen samen.
In Nederland zit op kantoor een 
Poolse dame; zij stuurt in opdracht 
van de directeuren Koen en Jaap 
de mensen in Polen aan. Wordt 
er begonnen aan je auto dan 
kun je dit via internet volgen: er 
worden regelmatig foto’s gemaakt. 
Wij hebben van het hele pro-
ject meer dan 200 foto’s. De 
foto’s geven een goed overzicht 
en als er specifieke problemen 
zijn ook detailfoto’s. Je krijgt een 
speciale inlogcode zodat je bij 
de betreffende informatie kunt 
komen. Als er foto’s geplaatst 
worden krijg je hier ook bericht 
van via e-mail.

Na een aantal weken met span-
ning uitkijken naar foto’s die niet 
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REsTAURATIEPROJECT - MAG HET IETsJE LANGER DUREN?!
kwamen, maar eens aan de bel 
getrokken. Wat bleek: voor ons 
was een MG A, daar waren ze 
erg druk mee en dat liep uit. 
Niet getreurd, nog tijd genoeg 
dachten wij. Uiteindelijk begonnen 
ze op 19 oktober aan ons project. 
De slechte stukken werden gelo-
caliseerd en er opnieuw ingelast. 
Eind december werd begonnen 
om hem mat te schuren en ver-
volgens in de spuitplamuur te 
zetten. December is voor mij 
een erg drukke tijd (ik heb een 
bloemenzaak) dus maar met 
een half oog gekeken. Kreeg wel 
het idee dat het project niet 
helemaal volgens afspraak verliep.
Op een bepaald moment stond 
de Karmann dus in de spuitpla-
muur, voor mij het moment om 
te bellen naar Vijfhuizen. 

We kwamen met elkaar tot de 
conclusie dat dit inderdaad niet 
de afspraak was; er zou contact 
opgenomen worden met Polen. 
Vervolgens kwam de discussie 
daar op gang. Men vond dat er 
op sommige delen teveel pla-
muur zat en dat met de hand 
kaal maken dus geen optie was. 
Na rijp beraad besloten om te 
gaan stralen. Het is dan inmiddels 
mei 2006 en nog geen Karmann 
om mee te toeren.

Wat je dan inderdaad op de 
foto’s te zien krijgt is wel de 
naakte waarheid, de totale zij- 
onderkant en koplamphuizen 
waren in niet zo’n beste conditie. 
Dus begint de discussie opnieuw: 
wat nu?! Na veel heen en weer 
bellen besloten om deze te laten 
vernieuwen met reparatiescher-
men. Na vier weken maar weer eens 

gebeld, de onderdelen waren 
nog niet aangekomen. Bleek dat 
ze wel verstuurd waren uit 
Duitsland, maar niet waren aan-
gekomen in Polen. Opnieuw 
verstuurd, maar nu naar Neder-
land, zonder verdere kosten, dus 
dat was een meevaller.

Uiteindelijk kwam het plaatwerk 
in augustus in Polen aan en konden 
ze weer verder.
Alles werd er keurig ingelast. 
Was het eerst gatenkaas, het 
begon weer iets te worden.
In 2006 zouden we niet meer 
rijden, dat hadden we al snel 
door, maar als het dan maar 
goed zou komen. Volgende tegen-
valler: de man van de plaatwerkerij 

De KG voorgeschuurd

De KG in de spuitplamuur

De KG na het stralen, waarbij oude reparaties 

tevoorschijn kwamen

De bekende achterbumpersteun-‘roestbakjes’

Het oude schermdeel rond de koplamp 

verwijderd

Wij weer op internet gezocht en 
gevonden wat we wilden hebben.
Eerst betalen, dan zou de Duitse 
firma de onderdelen rechtstreeks 
naar Polen verzenden.
Wachten… wachten…wachten. 
Wanneer zouden ze beginnen?
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in Polen werd ziek!
Maar eind oktober zat gelukkig 
toch al het plaatwerk op zijn 
plaats en kon worden begonnen 
met het strak maken. 

auto verplaatst worden naar 
een bekleder, weliswaar in Polen, 
maar om hem van A naar B te 
brengen komt er toch nog wel 
wat kijken. First Floor wilde hem 
eerst zien en goedkeuren, voor-
dat hij weg kon. In de lijn dat 
alles niet zo snel gaat, duurde dit 
wederom ook weer lang. We 
praten dan inmiddels over begin 
juni. Na deze klus was hij dan 
eindelijk klaar voor transport 
naar Nederland. Begin juli kwam 
hij aan in Nederland, waar wij 
hem na onze vakantie op 20 juli 
met de autoambulance gingen 
halen. Vol spanning kwamen wij 
in Vijfhuizen aan, zou het lange 
wachten worden beloond? 
Wat 10 weken had moeten 
duren, werd uiteindelijk 22 
maanden. Het tijdsbeeld heb ik 
nog wel voorgelegd aan First 
Floor, wat zij hiervan vonden. Ze 
hadden zelf heel sterk het idee 
dat de klus onderschat was en 
dat alles wat tegen kon zitten 
ook heeft tegen gezeten en dat 
is waarschijnlijk ook wel zo. We 

zijn blij dat hij er weer is en aan 
onze verwachtingen voldoet.

Blijft natuurlijk altijd de vraag of 
je het een volgende keer weer 
zo zou doen. Dat is een afweging 
tussen een aantal plussen en 
minnen. De veel te lange termijn 
en het constant informeren naar 
de stand van zake valt zeker 
onder de minnen, maar het 
prettige contact met First Floor, 
de prijs/kwaliteitverhouding en 
het eindresultaat vallen absoluut 
onder de plussen.

Dus eind goed al goed: onze 
Karmann staat te blinken en 
wij.... wij hebben zin om er op 
uit te trekken, dus zodra het 
mooie weer zich aandient stap-
pen wij in!
    
John en Yvonne van der Sar
´s-Gravendeel

Het nieuw ingelaste achterscherm repara-

tiedeel dat verlengd moest worden om het 

vorige deel geheel te kunnen vervangen.

De KG in de spuitplamuur

Het gaat vooruit: laatste controle voor het 

spuiten

Dat verliep goed, na verschil-
lende keren schuren werd hij in 
een hoogglanslak gespoten om 
te kijken of hij echt strak was. 
Het zag er goed uit. Weer 
geschuurd, nu kon de juiste kleur 
(rood) aangebracht worden. En 
ja hoor, het werd weer een Kar-
mann…. onze Karmann. 

Eind maart 2007 kwam onze 
auto uit de plaatwerkerij, gespo-
ten, opgebouwd en wel. Nu 
moest alleen de kap nog gedaan 
worden, daarvoor moest de 

Aankomst in Nederland in gerestaureerde staat! 
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KARMANN GHIA CLUB NEDERLAND TECHNIsCHE 
DAG 13 OKTOBER 2007 BIJ:  VW-DEALER LExPOINT 
TE HOOfDDORP

Dit jaar 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, ‘n eventuele binnenband, onderhoud, 
opslag, reparatie, slijtagebeelden, wegligging, spanning, winterbanden, sporing, etc.. Vragen of problemen met 
banden worden behandeld als de tijd het toelaat. Voor dit thema hebben wij gastspreker Pieter Singelenberg, 
alias de "bandenman", bereid gevonden om ons een en ander bij te spijkeren aan kennis op dit gebied.

Net als de vorige keer, de informatie 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 met iets lekkers, U aangeboden door Volksrepairs.
11.00 - 12.00 uur Workshop theoriegedeelte met als onderwerp ‘banden’.
 Benodigde basiskennis: Ghia Varia uitgave juli
12.00 - 15.00 uur Het in praktijk brengen van theorie en verrichten van kleine werkzaamheden aan de 

eigen auto (werkplaats, bruggen en desgewenst technische begeleiding zijn beschikbaar).
 Parallel: taxaties, mits u zich hiervoor bij Martin van Schaik heeft aangemeld.
15.00 uur Afsluiting.

Tot ziens bij: 
VW-Audi dealer Lexpoint, Jacobus Spijkerdreef 4 (bedrijventerrein ‘De President’) 2132 PZ Hoofddorp
Tel. 023-5541455
Website: www.lexpoint.nl
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PRIJs CONCOURs D’ELEGANCE = 
WAARDERING VOOR VEEL BLOED, 
zWEET EN TRANEN
zomerrit 2007
Zondag 1 juli heb ik samen mijn 
zoon Jeffrey van vijf meegereden 
met de zomerrit in de buurt van 
Oostvoorne. Het was een fantas-
tische dag, mooi weer, hele dag 
open gereden en een mooie route 
met leuke bezienswaardigheden. 
Chapeau voor de ritorganisatie! 
Het lezen van de route leek een 
probleem, want mijn co-piloot van 
vijf kan helaas nog niet lezen….
Dit bleek geen nood, want ik 
kon de Karmann Ghia van Ronald 
en Carla volgen. Nog bedankt!.

Naast de rit was er ook een 
concours d’élégance, ditmaal 
werden de auto’s niet door een 
experts beoordeeld, maar gewoon 
door alle aanwezige leden. Dit is 
ook wel aardig, want de gemid-
delde Karmann Ghia-bezitter zal 
toch anders kijken dan een expert.
Als je ruim zes jaar aan een res-
tauratie hebt gewerkt en de auto 
zo mooi en origineel mogelijk 
wilt maken, ben je best nieuws-
gierig (en zenuwachtig) hoe je 
het bij een concours d’élégance 
gaat doen. Je hoopt toch in de 
prijzen te vallen, maar dan ben 
je toch blij verrast als je een prijs 
behaalt. Het was een gedeelde 
2de plaats, samen met John Car-
bone & Margriet Groenhof, die 
helaas niet meer aanwezig waren. 
Mijn zoon was dan ook apen-
trots en zou de volgende dag 
op school vertellen dat onze 

auto een prijs had gewonnen! 
Ik denk dat het mede dank zij 
hem is dat mijn auto zo hoog 
geëindigd is. Hij vertelde me 
namelijk dat hij zelf alles over 
onze Karmann had verteld aan 
de beoordelenden, vooral hoe 
hij geholpen had met het 
schoonmaken van de wielen. Hij 
was daarnaast de bewaker van 
onze auto terwijl ik de andere 
auto’s aan het beoordelen was. 

Ik had me altijd al voorgenomen 
om eens een stuk over de res-
tauratie van mijn Karmann te 
schrijven, dus toen Haye me 
vroeg dit te doen naar aanleiding 
van het concours d’élégance 
kon ik dat niet afslaan. In een 
kort stuk de restauratie met bij-
komende avonturen vertellen over 
een periode van ruim 6 jaar is 

lastig. Daarom is het een verhaal 
geworden in meerdere delen.

In den beginne….. (voordat deze 
Karmann Ghia cabrio in beeld 
kwam). De liefde voor de Kar-
mann Ghia begon al ergens in 
1985. Ik wist een leuke coupe in 
roodmetallic, maar was helaas 
te klein voor mijn 3 klasgenoten 
die meereden (twee ervan 
waren rond de twee meter!). 
Het werd een mooie originele 
Opel Manta van het A-type (die 
met die ronde achterlichten, het 
enige mooie model). Na de stu-
die had ik voor mijn werk een 
kilometervreter nodig, dus heb 
ik een paar alledaagse auto’s 
versleten. In 1991 had een 
dienstmaatje van mij een Kever 
voor Nlg. 750,- te koop. Leuk, 
dacht ik, even opknappen en 
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leuk rijden. Dan hoor je dat je 
als je een kleine 30 bouten los-
maakt, je de carrosserie kan lich-
ten en dat dit veel makkelijker 
werkt. Daar ga je dan, het werd 
dus een zeer uitgebreide restau-
ratie, waarbij ik zelfs het dak 
vervangen heb voor een exem-
plaar met een origineel stalen 
schuifdak. Dit was mijn eerste 
“opknapper”, maar ik kreeg toch 
al gauw te horen dat dit toch 
een “echte” restauratie was! 
Doordat ik geen ruimte had, 
bleef de kever in de stalling bij 
mijn ouders. Toen ik overging op 
de meer “gespierde” luchtgekoelde 
Duitser, namelijk een Porsche 
912, heb ik de Kever helaas toch 
maar verkocht. Na de 912 (erg 
roestig en in “flintstone” uitvoe-
ring), een 911 coupé (ook roestig), 
een kale carrossie van een Por-
sche 356 (bleek geen goede basis), 
vond ik een prachtige 911s Targa 
achter een vuilcontainer (echt 
waar). Deze zeer originele auto 
met een rijke historie kon ik 
voor een zeer schappelijke prijs 
kopen. In het huidige Eurotijd-
perk kan je er niet eens een 
matige Karmann Ghia cabrio 
voor kopen! Twee plaatjes inlas-
sen, de tank vullen (85 liter!) en 
wat cosmetische dingen en het 
was een prachtauto. De beoogde 
trouwauto werd echter nog voor 
ons trouwen gestolen… Even geen 
zin meer in dure klassiekers. 
Daarna wel even een mooi 
Mazda Miata (MX-5) gereden; 
super auto, maar niet luchtgekoeld.

Toch weer een 
luchtgekoelde klassieker!
In 2000 begon het bloed weer 
te kruipen waar het niet gaan 

kan. Op zoek naar een luchtge-
koelde, (ik dacht) betaalbare 
Karmann Ghia cabrio. Na lang 
zoeken, er waren op dat moment 
weinig cabrio’s op de markt, onze 
huidige Karmann gevonden bij 
Joop Stoltz in de Lier. Het was 
een cabrio uit Califonia, met wat 
voorschade en weinig roest. Het 
is bij Joop Stoltz smullen, ruim 
400 bijzondere auto’s in de 
schillende stadia. Van type wrak 
tot kant-en-klaar. 

Karmann Ghia cabrio
populair bij Californische 
surfers!
Leuk detail is dat de Karmann 
Ghia cabrio met de glazen ach-
terruit populair is bij Californische 
surfers; dat was te zien aan de 
bekraste achterruit waar geregeld 
een surfplank in werd gestoken 
voor het vervoer ervan. Het 
was ook te zien aan de hoeveel-
heid strandzand in de wielbakken 
en surfstickers op de achterruit. 
Helaas zijn die stickers verloren 
gegaan, want ik heb een nieuwe 
achterruit moeten plaatsen.

De eerste grote tegenvaller
Nu heb ik toch best veel erva-
ring met oude auto’s en roest, 
maar toen ik na de koop een 
andere voorklep paste, bleek er 
toch meer mis; de neus stond 
meer scheef dan oorspronkelijk 
leek. En dat werd vooral veroor-
zaakt door een slechte reparatie; 
de schermen waren scheef gelast, 
hij stond daardoor ongeveer 2 cm 
naar links. Op dat moment had 
ik toch wel een moeilijk moment!
Daardoor werd de klus ineens een 
stuk gecompliceerder, duurder en 
langduriger.

DEEL 1 – REsTAURATIE 
VAN DE BODY EN DE 
BODEM

De neus als grootste klus
De zoektocht naar een neus 
was niet gemakkelijk, althans 
naar een betaalbaar exemplaar. 
Ik dacht dat onderdelen van de 
911 duur waren, een voorscherm 
van een Karmann Ghia is echt 
duurder. Later, toen de neus 
klaar was, liep ik tegen een set 

Zo heb ik de auto gekocht



Karmann Ghia Club nederland30

originele spatborden(NOS-VW) 
aan; jammer dat ik die toen niet 
kon krijgen. Toch maar deze 
spatborden voor reserve gekocht, 
wellicht gaan ze een keer in de 
verkoop. Dat specifieke Karmann 
Ghia-onderdelen duur zijn geldt 
overigens voor zo’n beetje alle 
onderdelen, met name het 
chroomwerk en helemaal de 
bumpers.
Eindelijk een neus gevonden 
voor DM 1.000,- . Dus op de 
dag voor Kerst heen en weer 
gereden (1300 km) naar Rudi-
ger Huber Zuid-Duitsland. Daar 
aangekomen bleek de neus toch 
weer slechter dan verwacht; 
geen ongevallenschade maar 
veel roestschade. Gelukkig had 
de Amerikaanse neus geen 
roestschade. Dus maar van twee 
neuzen één neus gemaakt. De 
details zal ik de lezers besparen, 
maar ik heb honderden puntlas-
sen uitgeboord om de “buiten-
neus” van de binnenneus los te 
maken. 

Bij de binnenneus heb ik veel 
delen zelf gemaakt, niet moeilijk 
maar wel erg bewerkelijk. De 
koplampreparatiesetjes die ze 
verkopen zijn leuk, maar de ran-
den ervan waren voor mij te 
kort, dus moest ik deze verlen-
gen. Het richten van de neus 
was ook een erg lastige klus, 
veel meten en nog eens en nog 
eens. Na het vastpikken van de 
neus met een paar puntlassen, 
toch maar even een professio-
nele plaatwerker, mijn zwager 
Erwin Lotgerink (nogmaals 
bedankt Erwin!) erbij gehaald. Bij 
het nameten door hem bleek 
de neus op een millimeter na 
goed te zitten; niet slecht dus. 
Hierna heeft hij ook nog even 
een paar deuken uit de spatbor-
den en vooral het achterscherm 
geklopt. 

Werken aan het overige 
bodyplaatwerk op een ver-
rijdbaar frame
Nadat de neus vastgelast was, 
heb ik de bodem van de carros-
serie gescheiden, dan kun je veel 
beter aan de auto werken. Wel 
even een stuk steigerpijp o.i.d. 
tussen de A- en de B-stijl plaat-
sen om te zorgen dat je deuren 
na de restauratie nog passen!. 
Het frame heb ik zelf gelast 
(paar tientjes aan materiaal) 
waarop ik de carrosserie op de 
originele carrosseriepunten kon 
vastbouten. Kost wat moeite, 
maar daar heb je de hele restau-
ratie profijt van. Het frame zorgt 
dat de body op werkhoogte 
staat. De grote zwenkwielen 
maken dat je de auto ook wat 
makkelijker kan verplaatsen, bij-
voorbeeld naar de straler en 
daarna naar de spuiter. Met een 
kleine aanpassing past ook een 
Kever hierop. 
De A-stijl en dorpel links moest 
ik repareren, rechts was het alle-
maal nog perfect! De jaren in 
Californië waren hier de oor-
zaak van. De bodemhelften 
waren wel erg slecht. Als de 
auto open staat, dan loopt deze 
vol bij een regenbui. Ook al 
gebeurt dat in Californië, de 
bekleding blijft nat en het water 
doet zijn bekende werk. De 
bodem vervangen is niet een 
erg moeilijke klus; ik had alleen 
niet in de gaten dat je beter 
deze helften één voor één kan 
vervangen. Als je ze allebei weg-
slijpt, dan is de maatvoering erg 
lastig en het is toch wel prettig 
dat de carrosserie op de bodem 
past. De “geventileerde” katten-
bakbodem heb ik vervangen, 

Zonder neus, met de net opgehaalde Duitse 

neus op de achtergrond

Van twee neuzen één maken 

Zo ziet de gerepareerde neus eruit voordat 

hij weer teruggeplaatst wordt.

Gerepareerde binnenneus, voordat de 

buitenkant van de neus geplaatst wordt.
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deze kwam van een Kever (is 
identiek!). Verder zat er alleen 
nog laswerk aan de verwar-
mingskoker linksvoor, aan de 
deuren, de onderkant van de 
achterklep, de wielbakken (naast 
de motor) en de hoeken van 
het schutbord bij de bodembe-
vestiging.

Tips voor dit restauratie-
onderdeel:
- bodemhelften nooit tegelijk 

vervangen, maar per stuk 
(i.v.m. de maatvoering);

- zorg dat je opbouwonderde-
len goed en meerdere keren 
past voordat je alles vastlast + 
daarna tijdens het strakmaken;

- werk met een stevig, verrijd-
baar frame op flinke wielen;

- zorg dat je de auto rond de 
deuren maakt, niet andersom 
(naden rondom van 3 a 4 mil-
limeter aanhouden);

- controleer bij lastige onderdelen 
de maatvoering vanuit verschil-
lende meetpunten, de Karmanns 
staan niet bekend om hun goede 
maatvoering;

- pas op met imitatieplaatwerk, 
hoeft niet slecht te zijn, maar 
kan wel;

- als je de auto gelijk laat stralen, 
zorg dan dat je zelf de lak er al 
vanaf hebt gehaald i.v.m. ver-
vormingen (doordat er anders 
te hard en/of te lang op moet 
worden gestraald om verf- en 
plamuurlagen eraf te halen);

- bescherm de auto gelijk na het 
stralen met een (epoxy)primer 
o.i.d., omdat de klus vaak langer 
duurt dan naar verwachting en 
je al weer vliegroest krijgt voor 
het strakmaken begint;

- plamuur kan je heel goed met 
speciale schijven (scotch-schij-
ven) op de haakse slijper. Deze 
zijn best duur, maar het plamuur 
vliegt ervan!;

- bij het repareren van de 
onderkant van de achterklep 
kun je bijvoorbeeld voor links-
onder de rechterbovenkant 
van een andere oude klep 
gebruiken. Deze hebben dezelfde 

ronding en dan kan je de “ori-
ginele” felsnaden houden.

In volgende bijdragen zal ik 
aandacht besteden aan: 
- verantwoord stralen;
- galvaniseren van onderdelen;
- zoektocht naar onderdelen;
- VW-leveranciers in binnen- en 

buitenland;
- zoeken naar gegevens en (USA-) 

specificaties;
- RDW-keuring;
- bekleding, deurpanelen, tapijt 

en de cabriokap;
- verchromen van onderdelen;
- zoektocht naar originele USA-

accessoires;
- tips.

Hoop dat dit verhaal andere 
mensen kan helpen bij hun res-
tauratie.

Met vriendelijke groeten,

Max Oostendorp

Bekende plek, de bevestigingsbouten hadden 

geen houvast meer.

Zelf de hoek “gekopieerd” middels losse 

plaatjes.

En zo ziet er her na de reparatie uit.

Voor dit deel van de restauratie 
wil ik nogmaals mijn speciale 
dank uitspreken naar Erwin Lot-
gerink (plaatwerken) en Dick 
Loenen (advies en “hart onder 
de riem steken” bij de lastige 
start).



Karmann Ghia Club nederland32

22 T/M 24 JUNI VW VETERANEN-TREffEN 
BAD CAMBERG DUITsLAND tekst: haye Osinga

Zoals in de vorige Ghia Varia aangegeven vond ook dit jaar een groots evenement plaats in Bad-Camberg. 
Dit evenement wordt georganiseerd door het echtpaar Michael und Biggi Lottermann, met hulp van vele 
vrienden en het stadsbestuur Bad Camberg.
Dit evenement staat inmiddels bekend om de grote hoeveelheid bijzondere koetswerken op basis van het 
aloude VW-chassis. Vooral de eerste naoorlogse modellen komen hier in groten getale bijeen. De foto’s 
opgestuurd door enkele leden van onze club geven een goede impressie van het evenement.

Een prachtige Hebmüler cabrio

Een prachtige Dannerhauer & Strauss cabrio

Eén van de twee VW-kever replica’s die 

tentoongesteld werden. Dit is het type VW3. 

Hiervan werden 3 prototypes gebouwd om 

de eerste praktijktesten te kunnen uitvoeren. 

Hierna volgde in 1937 de verbeterde serie 

VW30.

Een prachtige Rometsch cabrio, ontworpen 

door Johannes Beeskow

Ik meen ook een door Rometsch 

gebouwde variant

De 2e replica, het type VW30. 

Kenmerkend hiervoor zijn de op de spat-

schermen geplaatste koplampen. Zoals de naam 

al aangeeft was de seriegrote hiervan 30 

stuks. Deze zouden elk 80.000 testkm. gaan 

afleggen, in totaal dus 2.4 miljoen testkm.!

Een Kübelwagen uit de 2e wereldoorlog. 

Deze banden werden in moerasachtig ter-

rein ingezet om te voorkomen dat de wagen 

tot aan z’n assen wegzakte in de modder

Een Karmann Ghia, ‘low light’, ofwel het 1e 

type met de laag staande koplampen en de 

kleine frisse luchtopeningen.

Een ‘gepimpte’Karmann Ghia, ‘low light’. 

Voor elk wat wils dus.
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ALPENTOER RALLY 2007
Tekst: diter Toprek

in maart kreeg ik, Diter Toprek, 
het idee om mijzelf eens in te 
schrijven voor een rally door 

de Alpen met mijn Karmann 
Ghia cabrio uit 1970. Deze rally, 
georganiseerd door de NRS, ver-
trok vanuit Nancy, Frankrijk en 
eindigde aan het Lago Maggiore 
in Italië.
Het was een tijdje zoeken naar 
een navigator, maar ook die heb 
ik uiteindelijk kunnen vinden in 
de persoon van Jan Siemons, een 
collega-ondernemer. We besloten 
ons in te schrijven voor de zoge-
naamde Macho-klasse. Dit had 
en heeft niets te maken met 
machogedrag maar betreft een 
kaartlees-rally zonder tijdslimiet. 
Deze tijdslimiet gold alleen voor 
de sport- en rallyklasse. De andere 
klasse, de toerklasse, deed de 
rally door middel van het bolletje-
pijl-systeem. Overigens deden wij 

dit systeem ’s middags na de eerste 
proef ook. 
Om de rally te kunnen volbrengen 
had ik besloten om wat kleine 
technische aanpassingen aan de 
Karmann te doen. Dit betrof het 
verzwaren van de stabilisatie-
stang, het vervangen van het 
natte luchtfilter voor een droog 
filter en het allerbelangrijkste, 
het remsysteem te voorzien van 
nieuwe blokken en olie.

In april was er in Tiel een technische 
keuring van alle deelnemende 
wagens. Die keuring begon al 
slecht. De remolie bleek een te 
groot vochtpercentage te bevat-
ten. Dus.… afkeur. De overige 
technische aspecten waren alle-
maal in orde en ik kreeg zelfs 
complimenten over de restauratie- 
kwaliteit van de Karmann. Het 
enige wat dus nog restte was het 

wederom vervangen van de 
remolie.

Op 23 juni was het dan zover. 
Na de Karmann te hebben vol-
geladen met onze koffers en de 
nodige reserve-onderdelen, zoals 
remblokken, complete ontsteking 
(verdeler) en benzinefilter, ver-
trokken we met open kap naar 
de laatste technische keuring bij 
een prachtig kasteel nabij Verdun. 
Onderweg ontvingen wij de 
nodige (??) regen en kou (iets 
wat ons de komende dagen ook 
te wachten stond), maar dat 
bewoog ons niet om de kap te 
sluiten.
Tot mijn stomme verbazing bleek 
bij de keuring ook daar weer een 
vochtprobleem met de remolie. 
Echter kreeg ik uiteindelijk wel het 
felbegeerde goedkeuringsstickertje.
Vanuit Verdun vertrok de kara-
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vaan van zo’n 100 equipes, vari-
erend van oude Healeys tot 
moderne Aston Martins en….. 
één Karmann Ghia. De enige en 
de eerste die in het 23 jarige 
bestaan mee deed.
Aangekomen in ons hotel te 
Nancy prepareerden wij ons 
voor de officiële start de vol-
gende dag. 

De eerste dag, 24-06-2007
We startten bij het Park Inn 
hotel te Nancy. Vandaar reden 
we via het bolletje-pijl-systeem 
naar de herstart bij een prachtig 
kasteel te Haroué.
Het eerste controlepunt (CP) 
vonden we al snel. Maar tijdens 
het zoeken naar het tweede CP 
sloeg het “noodlot” al toe. Tij-
dens het straatje keren leek het 
opeens alsof de gaskabel brak. 
Aangezien we dwars op de weg 
stonden besloten we om eerst 
maar eens de auto aan de kant 
te duwen. Geen probleem natuur-
lijk, want er lag een mooie vlakke 
berm. Tenminste, dat dachten 
wij. Ja, die ene kuil hadden we 
niet gezien… totdat het rechter-
achterwiel erin verdween. Daar 
stonden we dan.

Eerst maar eens die auto uit die 
kuil krijgen. Dit deden we door-
middel van het gas geven bij de 
carburateur gecombineerd met 
duwen, wiebelen en weet ik wat 
nog meer.  Uiteindelijk kregen 
we de wagen wel weer op de 
weg. De gaskabel, die nog pas-
geleden vervangen was, bleek 
uiteindelijk gewoon uit het 
pedaal geschoten te zijn. Na de 
reparatie konden wij onze weg 
weer vervolgen. Vanwege de 
grote vertraging in het begin 
hadden wij het probleem dat de 
meeste CP’s ondertussen opge-
ruimd waren. Dit leverde 
natuurlijk de nodige vertraging 
door onnodig zoeken, wat weer 

als resultaat gaf dat het catering-
team inmiddels aan het opruimen 
was toen wij bij onze eindbestem-
ming aankwamen. Snel nog wat 
te eten gekregen en via een 
korte directe route naar het 
hotel in Besançon. Aldaar bleek 
dat we in totaal 90 strafpunten 
hadden opgelopen. 

De tweede dag, 25-06-2007
Na de slechte dag van gisteren 
verschenen we weer vol goede 
moed aan de start. Dit keer 
hadden we de navigatiestrategie 
wat aangepast en dat bleek te 
werken. Het eerste CP was al 
snel gevonden. Na wat opdrin-
gerige Porsches uit de sport- en 
rallyklasse te hebben doorgelaten 
vervolgden we onze route. Net 
zoals gisteren reden we weer open. 
En dat hebben we geweten. Het 
regende pijpenstelen. Maar we 
bleven open rijden (iets dat we 
overigens de gehele tour van 
vertrek tot thuiskomst hebben 
gedaan). ’s Avonds bleek dat wij 
en twee dames met een MG B 
de enige waren die zo volhardend 
geweest waren en ontvingen we 
ook alle lof. Uiteindelijk hadden we 
alle 8 CP’s gevonden en vervolgden 
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we onze route met het bolletje-
pijl-systeem naar Chamonix.

De derde dag, 26-06-2007
’s Ochtends waren we er weer 
helemaal klaar voor. Behalve….
de Karmann. Deze wilde abso-
luut niet. Ik vermoed dat ze het 
slechte weer en de bergen beu 
was en een dagje vrij wilde 
nemen. Na onderzoek van het 
serviceteam kwamen we tot de 
conclusie dat er iets mis was 
met het contactslot. Geen pro-
bleem, draadje van de startmotor 
naar de accu en….starten maar. 
Ook deze dag ging opvallend 
goed. We bleven met onze 50PK 
vele andere auto’s voor (135 tot 
602 PK) en dat geeft toch wel 
een klein beetje een trots gevoel. 
Vooral als je de motor in z’n 
tweede versnelling hoort brullen 
om tegen die steile bergen op te 
klimmen. Ook deze dag vonden 
we weer alle CP’s. We bleken 

alleen wat strafpunten te hebben 
opgelopen, omdat we een par-
keerterrein aan de verkeerde 
kant waren opgereden en een 
verplichte pauze te kort hadden 
genoten. Verder leek het ook 
nog even alsof de Karmann een 
turbomotor had gekregen. Een 
hoge fluittoon deed de publieke 
aandacht op de wagen flink 
opschroeven. Na wat zoekwerk 
bleek het een lekke pakking tussen 
de carburateur en het inlaatspruit-
stuk te zijn. Nadat een van de 
servicemonteurs terplekke een 
nieuwe pakking had geslagen en 
gemonteerd, was het euvel 
opgelost en was de motor weer 
een normaal 1600-tje.

De vierde dag, 27-06-2007
Dit werd een zware dag. Het 
begon al dat we veel te lang 
naar CP1 aan het zoeken waren 
geweest, en toen moesten we 
ook nog eens de St. Benard-berg 

beklimmen. 2400 meter hoogte 
was ons hoogtepunt. Daar reden 
we midden in de sneeuw. Nog 
even wat foto’s van het prachtige 
panorama maken en op naar de 
volgende CP’s. Uiteindelijk bij de 
laatste CP restte er ons nog een 
tijdproef, waarin we moeten 
aangeven hoe lang we zouden 
doen over een parcours van 
4000 meter. Wij gaven een tijd 
van 480 seconden op (gemiddelde 
van 30km/h). Helaas kwamen we 
5 seconden te vroeg binnen.
Via de Simplon pas (2005 meter) 
reden we door naar onze eind-
bestemming Baveno bij het Lago 
Maggiore in Italië.
De vijfde dag, 28-06-2007
Na eerst de veerboot te hebben 
genomen om aan de overkant 
van dit gigantische meer te komen, 
worden we gestart door middel 
van de zogenaamde Le Mans-start. 
Hierbij moeten alle navigatoren 
buiten de auto plaatsnemen 



Karmann Ghia Club nederland 37

waarna ze na het startsignaal 
zon snel mogelijk naar de auto 
moeten rennen om te kunnen 
vertrekken. Deze rit brengt ons 
via prachtige smalle bergweg-
getjes naar onze eindbestemming, 
een restaurantje aan het meer. 
Het weer was, in tegenstelling 
tot in Frankrijk, prachtig. Onder 
het genot van een goed glas wijn 
konden we uitrusten van de zware 
ontberingen van de voorafgaande 
dagen.

De zesde en laatste dag, 
29-06-2007
Leuker kunnen we het niet 
maken, wel moeilijker….. moet 
Frits bedacht hebben toen hij 
deze route uitzette. De CP’s 
waren zeer lastig te vinden. Op 
een zeker moment stonde we 
met een stuk of 10 auto’s en dus 
20 man te zoeken naar een CP 
dat er niet bleek te zijn (dit kan 
namelijk volgens het reglement). 

We hebben, omdat we regelmatig 
fout reden, meer dorpjes gezien 
dan de bedoeling was, maar dat 
was alleen maar mooi, mooier, 
mooist.
Overigens hebben we daar de 
lekkerste cappuccino gedronken 
die we ooit hadden gehad.
Aangekomen op de top van de 
Mottarone (+2000m) ontvingen 
we een beker voor het volbrengen 
van de rally (en het vinden van 
genoeg CP’s). Samen met een 
Austin Healey MKIII, reden we 
in de supersnelle afdaling van 15 
minuten de berg af. 

’s Avonds waren er in het hotel 
de prijsuitreikingen en daar 
bleek dat wij 5de waren gewor-
den in het algemeen klassement 
van de Macho-klasse.
Heiruit bleek dus dat het niet 
om alleen om PK’s gaat. Enne …. 
hoezo de Karmann Ghia niet 
geschikt als “rallywagen”…… Ja, 

voor volgend jaar ga ik wel wat 
aanpassing aan de motor doen, 
zodat er wat meer koppel komt 
onderin want of de Karmann 
het nou echt leuk vond om al 
die bergen te beklimmen, dat 
betwijfel ik. Daar kwam ie toch 
wat PK-tjes voor tekort.

De terugreis, 30-06-2007.
Mijn Karmann Ghia is jarig van-
daag. Hij wordt precies 37 jaar. 
En ondanks die leeftijd heeft hij 
mij en mijn navigator over de 
Alpen geleid en weer veilig 
terug gebracht. Iets wat Hanni-
bal toch niet gelukt was.

3100 kilometer in totaal, 300 
liter benzine, 2 liter olie en twee 
prijzen.
En het mooiste van alles. Ieder-
een stond erop dat de Karmann 
volgend jaar weer meedoet. 
Want ze is zo mooi, zo lief, zo 
grappig, zo speciaal, etc….. 
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degene op het evenement ´Historie op Assen´ zijn geweest 
hebben de nieuwe clubshopartikelen kunnen bekijken. Bij-
gaande foto´s geven een eerste impressie van de nieuwe 

artikelen. Bij het ter perse gaan van deze Ghia Varia waren de verkoop-
prijzen nog niet bekend, maar die zijn inmiddels op de website te vinden.

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

•	Ghia	Varia	binders	(oud	formaat):	 €7,80
•	Textiel	KGCN	embleem:	 €4,20
•	Polo’s	met	opdruk	“KGCN	1994	-	2004”,	alleen	in	maat	“S”	 € 5,-
•	Miniaturen	in	de	schaal	1:18,	1:43,	1:72,	1:160	 vanaf	€ 12,-
•	Bouwdoos	Karmann	Ghia	in	de	schaal	1:24	 €37,50
•	Textiel	VW	embleem:	 €0,75
•	Sleutelhangers	(plastic	of	zilver):		 vanaf	€2,-
•	Karmann	Ghia	1955-1982	(Engels):		 €24,50
•	Metalen	NL	schildjes:	 vanaf	€8,-
•	Handboek	motor/remmen+banden/vooras/carrosserie:	 €20,25
•	Diverse	handboeken,	onderdelen	manuals:	 vanaf	€9,-
•	Gouden	KG	hanger:	 €121,15
•	Oorhangers:	 €17,50
•	Posters:

CLUBsHOP
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1E KG BUITENLAND WEEKEND 2008
Belangstellingsregistratie
Wij: Lizeth, Carolien, Rita en Margriet, zijn van plan in september 2008 het 1e KG buitenlandweekend 
te organiseren.  Wij hopen met zoveel mogelijk KG’s een onvergetelijke meerdaagse te beleven in onze 
buurlanden met mooie ritten, veel gezelligheid en KG praat.

Wij hebben dit weekend gepland van zaterdag 13 september 2008 tot en met maandag 15 september 
2008.

Gezien de organisatie van dit evenement willen wij graag van u weten of er voldoende belangstelling 
bestaat voor dit weekend.

Heeft u ook zin in dit gezellige weekend? 
Laat het ons weten door u VOOR 01-01-2008 middels e-mail: evenementen@karmannghiaclub.nl  
OF onderstaande antwoordstrook op te geven.

Ingevulde antwoordstrook o.v.v. Buitenland weekend, retourneren naar :

Martin van SCHAIK
Langstraat 7
5481 VN te Schijndel

ANTWOORDsTROOK BELANGsTELLINGsREGIsTRATIE

1E KG BUITENLANDWEEKEND

Naam: .................................................................................................................................................................................................................
Adres: ..................................................................................................................................................................................................................
Woonplaats: ....................................................................................................................................................................................................

Lidnummer: .....................................................................................................................................................................................................
Kenteken: ..........................................................................................................................................................................................................

Ik heb WEL / GEEN belangstelling voor het 1e KG Buitenlandweekend.

Aantal deelnemende personen:  .........................................................................................................................................................
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