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Statuten
Het woord statuten roept bij mij altijd direct associaties op met “statisch”, “suf ”, “veel moeilijke taal” en 
een stoffige werkkamer met stapels papier. Misschien is dit in mijn geval wel ontstaan door het feit dat 
ik beroepsmatig met enige regelmaat geconfronteerd word met dit soort documenten en geacht word 
deze bekeken te hebben. Vaak lees ik de woorden, maar gaat de kern van de boodschap totaal langs 
mij heen. Als ik mijzelf hierop betrap ga ik terug in de tekst en zoek de passage die ik nog wel heb 
opgenomen. Ik verbaas mij er dan vaak over hoeveel tekst ik als een onsamenhangende woordenbrij 
langs mij heen heb laten gaan. Ook snap ik vaak niet wat er bedoeld wordt. Gezien het bovenstaande 
kunt u zich voorstellen dat ik niet bepaald stond te trappelen toen eind vorig jaar het thema “statuten” 
aan de orde kwam in een bestuursvergadering en Henk Overeem het voorstel lanceerde om de statuten 
van de Karmann Ghia Club Nederland aan te passen aan deze tijd.

Nadat Henk echter zijn constateringen had onderbouwd kon ik niet anders dan toegeven dat het geen 
overbodige luxe zou zijn om onze statuten op een aantal punten te moderniseren. Geen schande 
overigens na zoveel jaren. Hiermee was het startschot gegeven tot een voorstel statutenwijziging die 
in de eerste helft van 2008 zijn beslag moet krijgen. Inmiddels staat zowel de oude, als de nieuwe versie 
op onze site. Hier kunt u exact bekijken wat wij wensen te veranderen. Beschikt u niet over een Internet-
aansluiting, dan kunt u beide versies in gedrukte vorm opvragen bij Henk Overeem, Klaproos 3, 5691 
WL Son, tel. 0499-473669. U zult constateren dat het om kleine wijzigingen gaat, die met name 
bedoeld zijn om theorie en praktijk beter op elkaar af te stemmen. Alle leden hebben de mogelijkheid 
om tot eind januari 2008 schriftelijk commentaar te leveren op het voorstel. In de Algemene Leden-
vergadering brengen wij dan de nieuwe statuten voor de eerste keer in stemming. Kortom op basis 
van een redelijk strak stappenplan, waarvan ik u de details zal besparen, hopen wij volgend jaar nieuwe statuten 
te kunnen deponeren die recht doen aan een moderne vereniging en voorlopig weer up-to-date zijn. 

Tot slot nog even het volgende. In de vorige Ghia Varia vroeg ik welke MK’s (menskrachten) ondersteuning 
willen bieden bij de evenementen-organisatie en de redactie van Ghia Varia. 
Gelukkig hebben wij boven verwachting veel reacties gekregen op deze oproep, waarvoor ik u hartelijk 
wil bedanken. Dit is fantastisch, want niet alleen maken vele handen licht werk, maar ook zegt dit veel 
over uw betrokkenheid bij de KGCN. Op dit moment werken wij aan een goede taakverdeling.

William Arpink, Voorzitter

C L u B  n e D e R L a n D
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Langstraat 7
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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 e30,- . 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: 

maart 2008.

De deadline voor kopij is: 31 januari 

2008. 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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ReDaCtIOneeL

dit is inmiddels alweer de laatste Ghia Varia van dit jaar. Terug-
kijkend op het afgelopen jaar, is er ontzettend veel gebeurd. 
Zowel voor mij persoonlijk, als ook op redactioneel gebied 

is er veel veranderd. Ik heb gelukkig vele positieve reacties op de 
nieuwe vormgeving en opmaak van de Ghia Varia ontvangen. Ik 
kreeg deze van leden, adverteerders en van niet-leden. Ook is er 
een duidelijke toename van ingezonden kopij. Verrassend genoeg 
krijg ik ook diverse copy van niet-leden binnen! Daar ben ik uiter-
aard zeer blij mee. Het geeft ons magazine nu juist die verscheiden-
heid die het aantrekkelijk maakt om dit te lezen.
Ik hoop dan ook dat deze tendens zich ook in 2008 zal voortzetten, 
zodat ik weer met veel plezier de Ghia Varia’s in elkaar kan draaien. 
Dus schroom niet om iets in te sturen: foto´s, teksten, krantenknipsels, 
hersenspinsels, alles is welkom!

Redactie KGCN,
Haye Osinga.
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te KOOP 
plaatwerk type 14 (wegens 
overcompleet, restauratie is klaar):
•	1800	euro;	set	LINKS	+	

RECHTS nieuwe originele 
(NOS) VW voorschermen, bj 
< 08/1970, evt > 08/1970 
(alleen benzineopening is 
verwijderd)

•	400	euro;	mooi	scherm	
LINKSVOOR bj < 08/1970 
(heel weinig werk, gestraald 
en in epoxy primer)

•	250	euro;	gebruikt	scherm	
LINKSVOOR, bj < 08/1970 
(iets werk, koplampranden 
perfect)

•	400	euro;	achterscherm	
LINKS origineel VW (NOS) 
tot 08/1959 (helft van het 
scherm t/m achterlampunit), 

•	150	euro;	deur	RECHTS	bj	>	
08/1969 (gerepareerd, iets 
werk)

•	150	euro;	achterklep	tot	
08/1969 (gerepareerd, 
randen gestraald en gerepa-
reerd, iets werk)

•	100	euro;	voorklep	(gebruikt)
•	175	euro;	set	gebruikte	

bodemplaten	LINKS	+	
RECHTS, bj < 08/1969 (hard, 
origineel, incl rail stoel, met 
aanpassing ook > 08/1970)

•	150	euro;	1600	dubbel-
poortsmotor (draaiend 
gedeelte)

•	500	euro;	1500	enkelpoorts	
(bus)motor (draaiend gedeelte, 
kurkdroog, compressies 
tussen 9,5 en 11 (draaiend 
uit mijn Karmann gekomen)

•	250	euro;	al	het	motorplaat-
werk voor 1500 enkelpoorts 
motor, gestaald, epxoyprimer 
en in zwarte PU-lak (verkeerde 
beplating laten stralen/spuiten!)

•	bij	verkoop	1500	motor,	tevens	
te koop alle onderdelen om 
motor op te bouwen, incl. 
gestraalde/gescopeerde 
spuitstuk, NOS uitlaat, nieuwe 
kachelpotten, carburator etc.

inlichtingen: Max Oostendorp
Reacties graag per email: 
oostendorp-blauw@alice.nl

te KOOP
Karmann Ghia type 14 coupe
Bouwjaar 1963, (ovalen asbakje) 
ingevoerd uit Belgie in 67
(originele kentekenplaat!)
Antraciet met lichtgrijsdak met 
bijpassend origineel interieur
Taxatiewaarde 2004 e 10.000,- 
weinig gereden na restauratie.
Extra motor en foto's restauratie 
inbegrepen. Vraagprijs e 9.750,-
Tevens chromen kofferrekje 
e 100,- en een achterbumper 
in goede staat e 500,-

inlichtingen: Vincent Mekenkamp, 
Nieuwegein 
E vince007@planet.nl
T 06-29 52 42 22

te KOOP
Karmann Ghia type 14 cabriolet
Bouwjaar 1965, signaalrood. 
USA import (New-Jersey) 
gerestaureerd naar originele 

te KOOP aanGeBODen
Zie voor details en foto´s (indien door de (ver)kopers beschikbaar 
gesteld) de KGCN website: www.karmannghiaclub.nl

staat met originele motor. 
Nieuwe cabrioletkap (zwart 
‘double duck’vinyl stof en mica 
achterruit). Binnenbekleding 
zwart kunstleer. Zéér mooie en 
strakke auto in perfecte staat.
APK t/m juli 2008
Vraagprijs e 16.000,-

inlichtingen: N. Swaneveld
Email: n.swaneveld@chello.nl
T 010 - 483 89 63
M 06-12 37 11 31

te KOOP
Karmann Ghia Type 14 Coupé
Bouwjaar 1971. Wegen 
gezondheidsredenen te koop.  
Ik heb de auto in 2003 gekocht 
als restauratieobject. Alle officiële 
papieren erbij. De auto heeft 2 
eigenaren gehad en staat sinds 
1984 stil. Hij is in 2004 naar 
Tsjechië gegaan om daar helemaal 
gestript en gespoten te worden. 
In 2005 begonnen met hem op 
te bouwen met vele nieuwe 
onderdelen. Helaas heb ik in 
2006 een ongeluk gehad 
waardoor ik niet meer in deze 
wagen kan rijden. Uiteindelijk is 
de wagen in 2007 afgebouwd 
door Coenen in Limburg. De 
auto is nieuw, alle rubbers zijn 
nieuw, nieuwe motor, interieur 
etc. Met pijn in mijn hart moet 
ik er afstand van nemen. Hij is 
getaxeerd op e 12.750,-. Bel 
me wanneer U een heel goede, 
pas gerestaureerde wagen, die 
op de achterbumper na, helemaal 
compleet is, wilt kopen.

Tevens: Half automatische 
versnellingsbak voor Karmann 
of Kever. Tegen elk aannemelijk 
bod.
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inlichtingen: P.A.L. Notenboom, 
Lith
E p.a.lnotenboom@wanadoo.nl
T 06  -52 66 50 85

LeDenMutatIeS
nieuwe leden
2071061 bruijn, P.P. de
Antwerpsestraat 148
4645 BN  Putte N.Br.
T 06 - 19 76 01 36
14 Coupé 1968

2071064 broekstra, e.j.
Sportparkweg 6
2172 VN Sassenheim Z.H.
T 0252 - 23 16 83

2071063 boer, a. den
Terbregseweg 32
3056 JW Rotterdam Z.H.
T 010-420 37 70
14 Coupé 1969

2071065 raad, e.n. de
Marg. Hardenbergstraat 3
9648 LD Wildervank Gr.
T 598626404
14 Coupé 1970

2071062 jacobs, f.l.
Vlierdenseweg 231
5756 PE Vlierden N.Br.
T 06 - 51 44 76 80
14 Coupé 1964

98390 Punselie, m.h.
Dorpsweg 69 
1631 DH Oudendijk N.H.
T 0229 - 20 25 85
14 Coupé 1969

2071068 moree, j.P.
Etty Hillesumstraat 53
3207 GD Spijkenisse Z.H.
T 0181 - 45 12 11

2071069 altena, h.
Zuideinde 6
1657 ED Abbekerk N.H.
T 0229 - 50 49 04
14 Coupé 1968
2071070 ausma, j
Malijksepad 5
9363 AT Marum Gr.
T 0594 - 64 34 53
14 Coupé 1965

2071066 Cevaal, W.j.
Kerkstraat 6 
4364 AJ Grijpskerke Zld.
T 0118 - 59 33 29
14 cabrio 1968

2071071 jansen, r.
Looierstraat 23
6882 BW Velp Gld.
T 026 - 364 79 97
14 Coupé 1968

2071073 Versteeg, r.P.
Appelgaard 71
6662 HL Elst Gld.
T 06 - 53 40 30 70
14 Coupé 1970

Verhuisd/(adres)wijziging
99566 Kors, n.h.m.
Wethouder Boerkampweg 45
8121 DA Boskamp Ovl
T 653769277
34 Coupé 34 Coupé 1965/1969

2050950 ruijven, j. van
van Boetzelaerstraat 46 A
4147 EK Asperen Gld
T 0345 - 63 30 88
14 Coupé 1969

2071054 metternich, l.S.
Stuifduin 7
5384 LM Heesch N.Br.
T 06 - 11 32 13 32
14 Coupé 1959

2050964 robert, e.
Amaliastraat 31
2983 EA Ridderkerk Z.H.
T 06 - 24 76 36 86
14 Coupé 1967

2071058 eijnden, m.m.m. van den
Pastoor Schattenstraat 23
6372 JA Landgraaf Li.
T 06 - 54 65 19 18
14 Coupé 1966

2000639 jeuring, h.l.
Gasselterweg 56
9461 TM Gieten Ovl
T 0592 - 26 38 39
14 Coupé1969

Opgezegd
Geen opzeggingen.

Ledenstand per 15 november 
2007: 457 leden

Wijzigingen in uw autobestand 
of gaat u verhuizen?
Meld dit dan a.u.b. telefonisch of 
per e-mail aan de Karmann 
Ghia 

ledenadministratie:
Henk Overeem
Klaprooslaan 3, 5691 WL Son
T 0499 - 473 669 
E ledenadministratie@
   karmannghiaclub.nl
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•	TWEEDE	KAMER	AKKOORD	MET	 
2-JaaRLIJKSe KeuRInG OLDtIMeRS 
OuDeR Dan 30 JaaR en VRIJSteLLInG 
OLDtIMeR Van VOOR 1960

•	GEEN	APK	VOOR	MOTORFIETSEN

Vandaag 10 oktober besprak de Tweede Kamer Commissie Verkeer 
en Waterstaat met Minister Eurlings het nieuwe APK-regime. Het 
debat ging vooral over de versoepeling van keuringsverplichtingen 
voor benzineauto's. Maar onze aandacht ging uiteraard uit naar het 
nieuwe APK-regime voor oldtimers. Daarvoor was brede steun! 
Hiermee hebben we de kroon op ons jarenlange intensieve lobby-
werk kunnen zetten. Alle partijen gingen ook akkoord met het voor-
stel van de Minister om een versnelde procedure te gebruiken, om 
invoering per 1 januari 2008 mogelijk te maken.

Concreet betekent dit dat oldtimers van 30 jaar of ouder vanaf 
2008 niet meer jaarlijks maar tweejaarlijks naar de APK moeten en 
dat oldtimers van vóór 1 januari 1960 (datum 1e toelating) geheel 
APK-vrijgesteld worden.

Tevens heeft minister Eurlings bevestigd dat er geen APK voor 
motorfietsen komt.

Het nieuwe APK regime geldt niet voor bussen en taxi's, omdat die 
vaak intensiever worden gebruikt.

Ons argument dat oldtimers in handen zijn van liefhebbers die zelf 
voor goed onderhoud zorgen én weten hoe belangrijk dit is, was 
doorslaggevend. In 2011 zal de nieuwe APK-regeling worden geëva-
lueerd, om te kunnen beslissen of deze naar boven of beneden 
moet worden bijgesteld. Dit betekent wel dat de eigen verantwoor-
delijkheid van de eigenaren voor veilig gebruik van het voertuig 
moet worden waargemaakt. We zullen de komende tijd aan dit 
aspect extra aandacht besteden en rekenen op de medewerking 
van de clubs!

Een aantal details staat nog open, zoals het regime voor vrachtwa-
gens (meer dan 3500 kg) ouder dan 30 jaar en de exacte invoe-
ringsregeling. Ook daarvan zullen we U op de hoogte houden.

Vriendelijke groet, namens het bestuur.
Bert Pronk, Voorzitter FEHAC.

FEHAC-APK
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aDVeRteRen In GHIa VaRIa

aanKOnDIGInG VOORJaaRSRIt 2008 
Beste Karmann vrienden,

Het nieuwe jaar staat al weer bijna voor de deur. Met het oog op onze veelal drukke agenda´s willen 
wij jullie alvast onze eerste rit laten inplannen. Op zaterdag 25 mei is het weer tijd voor onze traditionele 
voorjaarsrit. Het vertrekpunt zal in of rondom Arnhem liggen. De rit voert ons over de Gelderse dijken 
langs mooie uitgestrekte polders met vergezichten over de uitwaarden. Via smalle buitenweggetjes 
rijden wij langs de heuvel- en bosrijke Hoge Veluwe en historisch erfgoed. Onderweg hebben wij een 
bijzondere stop in het vooruitzicht voor ieder van 3-99 jaar, maar dat blijft nog een verrassing. Wel 
kunnen we met zekerheid stellen dat we er een prachtig uitje van maken, iedereen die 25 mei vrij kan 
maken en er bij is zal zeker niet teleurgesteld worden. Maak je Karmann rijklaar voor het voorjaar, wij 
hebben er in ieder geval al veel zin in en zien jullie allemaal graag op deze zonnige voorjaarsdag!

Wouter, Pepita, Vincent & Jos
PS… voor een ieder die ver van Arnhem komt, zullen we gelegenheid tot overnachten aanbieden.

Wij merken dat het 
steeds moeilijker 
wordt om bedrijven 

te vinden die willen adverteren 
in ons clubblad. Wij kunnen ons 
voorstellen dat bedrijven die actief 
zijn in het “luchtgekoelde” segment 
van de historische autobranche 
platgebeld worden om adverten-
ties;	 met	 andere	 woorden.	 wij	
zijn één van de velen. 
Ook hebben wij het idee dat 
het aantal specialisten voor Kar-
mann Ghia aan het afnemen is. 
Als reden hiervoor wordt vaak 
de moeilijke verkrijgbaarheid van 
onderdelen aangegeven.
Fantastisch allemaal, maar wij kun-
nen de kosten van het drukken 
van Ghia Varia alleen maar betalen 
uit een deel van de contributie 
en de advertentie-inkomsten. 
Natuurlijk blijven wij moeite doen 
om zoveel mogelijk bedrijven die 
producten leveren of diensten 

aanbieden voor de Karmann Ghia 
te interesseren om ook in ons 
clubblad te adverteren. Ook u 
kunt bij uw leverancier natuurlijk 
altijd een balletje opgooien over 
een advertentie in Ghia Varia. 
Tip van onze kant:
•	Als	 het	 bedrijf	 al	 adverteert	

roept u dat u hem of haar 
zonder deze advertentie nooit 
zou hebben gevonden! Resultaat: 
hij/zij	blijft	altijd	adverteren!;

•	Adverteert	het	bedrijf	nog	niet,	
dan roept u dat het wel een 
zoektocht was om hem/haar 
te vinden en dat dit met een 
advertentie in Ghia Varia wel 
een stuk makkelijker was gegaan! 
Resultaat: hij/zij gaat adverteren.

Pratende over advertentie-inkom-
sten werd echter ook het vol-
gende idee geboren.
Wij gaan in Ghia Varia starten 
met 2 sponsor-pagina’s. Per pagina 

is plaats voor ca. 12 kleine adver-
tenties/naamsvermeldingen. 
Naam, logo, korte tekst waar 
het over gaat en waar het bedrijf 
gevestigd is. Meer niet! 
Dat voor een bedrag van e 80,- 
per jaar en klaar is Kees. Deze 
sponsors hoeven niets met Kar-
mann Ghia te maken hebben. Je 
bereikt wel een grote groep 
lezers en helpt een club de 
exploitatie van zijn clubblad kos-
tendekkend te maken.
Met andere woorden hebt u 
zelf een bedrijf, doe mee! Vraag 
uw werkgever of hij mee wil 
doen, vraag een bevriende rela-
tie….kortom, benader zoveel 
mogelijk mensen voor zo’n 
“gesponsorde link” in Ghia Varia.
Zo kunnen meer bedrijven tegen 
lage kosten profiteren van de 
reikwijdte van Ghia Varia en is 
het budget van de KGCN weer 
in evenwicht.
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Ooit begonnen met mijn 
eerste auto een VW 
kever 1200 in de jaren 

60 las ik met belangstelling een 
bericht in de plaatselijke leugenaar 
over een tocht met oude kevers.
Op mijn werk liet ik mijn collega 
weten dat ik dat wel een leuk 
initiatief vond.
Nou dat had ik beter niet kun-
nen zeggen want ik moest direct 
dat bewuste artikel gaan halen 
want zij wist daar niets van. Als 
fanatieke Karmann Ghia bezit-
ters uiteindelijk ook Volkswagen 
moesten Margriet en John daar 
bij zijn. Al snel bleek dat binnen 
de KG groep dit idee aan te 
slaan met als gevolg dat in de 

tocht met 40 auto’s ook de Kar-
mann Gia met een aantal prach-
tige modellen ruimschoots aan-
wezig zouden zijn.
 
Ik kreeg de eer om met Mar-
griet en John in hun type 14 
coupé mee te mogen rijden in 
deze tocht. John kreeg de 
opdracht om in de hondenbak 
te kruipen en ik kreeg een ere-
plaatsje naast de bestuurster.
Toen ze mij kwamen ophalen 
hoorde ik weer dat oude bekende 
geluid van mijn eerste kever.
Bij Ames Dordrecht aangekomen 
bleek dat er nog verschrikkelijk 
veel mooie onderhouden oude 
kevers, busjes en natuurlijk KG’s  

waarbij zelfs een schitterende 
cabriolet in goede staat rond rij-
den. Zelfs 2 kevers met een bril-
letje waren aanwezig en dat 
deed mij goed. De liefde voor 
deze mooie auto is groot, ik 
durfde amper een auto aan te 
raken, want direct stond de 
eigenaar klaar om je vette vin-
gers van de lak af te halen. Veel 
discussie over de kleinste details, 
zoals koplampen, achterlichten 
en de lijnen van een auto.
 
Tijdens de mooie rit door de 
oude stad van Dordrecht en 
door de Alblasserwaard waande 
ik mij de Koningin van Lombar-
dijen, veel enthousiaste mensen 
langs de weg bleven zwaaien en 
glimlachend toekijken. Onder-
weg moesten we 2 keer stop-
pen na een kruising met stop-
lichten om de lange stoet weer 
compleet te krijgen. En telkens 
weer stapte de bezitters uit om 
met elkaar te discuteren over 
de staat van onderhoud en 
andere zaken. Voor ons reed 
een kever met die ouderwetse 
uitklappende richtingaanwijzer 
en telkens kreeg ik daar weer 
een kick van. Laten we het dan 
maar niet hebben over het 
snorkende geluid van al die 
luchtgekoelde motoren. Tijdens 
de rit vroeg ik aan Margriet of 
de airco wat hoger kon, het ant-
woord u raad het al, draai het 
raampje maar wat verder open! 
De saamhorigheid bij deze 
groep mensen is groot, tijdens 

De KOnInGIn Van LOMBaRDIJen 
GInG uIt RIJDen…
Naar aanleiding van het 60 jarig bestaan van dealerbedrijf Ames te Dor-
drecht werd een Klassieke Volkswagentoer georganiseerd. Diverse leden 
van de KGCN deden daar aan mee. John & Margriet reden mee met hun 
Karmann. Margriet had haar directeur uitgenodigd mee te rijden, die een 
onvergetelijke dag meemaakte!
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de rit werden we per telefoon 
gewaarschuwd dat ik het por-
tier niet goed had gesloten met 
het schaamrood op mijn kaken 
werd mij vriendelijk verzocht 
vanuit de hondenbak om dit 
onmiddellijk te herstellen. Er zijn 
ook gedragsregels, regelmatig 
komt het voor dat de stoet ver-
stoord wordt door een idioot in 
zo’n modern stuk blik die meent 
gewoon dwars door de stoet 
heen te kunnen gaan. Nou kan 
ik dat wel hebben als het een 
Golf is (het is toch familie), maar 
elk ander stuk blik wilde ik met 
mijn middelvinger corrigeren. 
Maar er kwam weer een signaal 
uit de hondenbak dat dit een 
berijder (in ons geval berijdster) 
van het mobiele erfgoed niet past. 
Alweer het schaamrood op mijn 
kaken.
Al met al moet ik bekennen een 
heerlijke dag te hebben gehad, 
en ik begrijp nu ook dat als je op 
zoek bent naar nieuwe kozijn 
voor je huis je thuis kan komen 
met een Karmann Ghia. (red.: 
zie het artikel in de  vorige Ghia 
Varia). We hebben de dag afge-
sloten met het maken van een 
foto met 3 Karmann Ghia’s als 
mobiel erfgoed bij een gebouw 
behorend bij het funerair erf-
goed, ofwel een oude aula van 
Ravenstijn op de oude begraaf-
plaats van Dordrecht.

Arie van Kooten 
(directeur gemeentelijke begraaf-
plaats/crematorium Essenhof)

eVeneMenten
KaLenDeR K.G.C.n.  2008
Voorlopige planning:
5	+6	Januari	 Kever	winterfestijn,	autotron	Rosmalen	
 (www.keverwinterfestijn.nl)
16 Maart Algemene Leden Vergadering:
 Aanvang 11:00 uur (ontvangst om 10:30) 

in het Daf museum, Tongelresestraat 27 te 
Eindhoven (www.dafmuseum.nl)

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
11 Oktober 2e Technische dag

Let OP: e.e.a. onder voorbehoud van data!
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PennInGPRaat

in de herfst-en wintermaanden zullen velen van ons de Karmann 
Ghia op stal hebben staan, om deze te laten uitrusten voor het 
nieuwe seizoen. Voor mij als penningmeester van de KGCN 

begint in deze maanden weer de uitdagende klus om de contributie 
voor het clubjaar 2008 bij U te incasseren.

De contributie voor het clubjaar 2008 is in de algemene ledenver-
gadering van 11 februari 2007 vastgesteld op e 30. Een nota voor 
de contributie treft U aan bij deze Ghia Varia. Op de nota is aange-
geven of U:
a)	 een	automatische	incasso	heeft	afgegeven;
b) deze nota apart op de bankrekening van de KGCN moet over-

schrijven. 

Heeft U een automatische incasso afgegeven dan hoeft U nergens 
meer naar om te kijken. Het verschuldigde bedrag wordt begin 
januari automatisch van Uw bank- of girorekening afgeschreven. U 
vergeet dus niet te betalen, hoeft geen acceptgiro naar de bank te 
brengen of achter de computer de overschrijving te regelen. Het is 
mogelijk het afgeschreven bedrag te allen tijde terug te boeken of 
Uw machtiging in te trekken. 

Ingeval U geen incasso heeft afgegeven willen wij U verzoeken om 
deze, bij voorkeur middels telebankieren, op de bankrekening van 
de KGCN bij te schrijven. 

Aangezien het innen van de contributie ieder jaar weer een tijdro-
vende klus is, maakt U het ons een stuk eenvoudiger om een auto-
matische incasso af te geven. Op het ledengedeelte van onze inter-
netsite vindt U een machtigingsformulier die U kunt gebruiken om 
de contributie vanaf het volgend clubjaar automatisch te incasseren. 
Maak het U en ons eenvoudig en stuur deze vandaag nog naar ons 
toe. 

Gerard Dolfing
penningmeester
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KaRMann - GHIa  aVOntuuR
Tekst: j.h.van Weelden, heiloo

Vanaf 1986 heb ik een Volkswagen Karmann-Ghia in mijn bezit en die heb ik helemaal uit elkaar gehaald en 
gerestaureerd (zgn.body-off restauratie). Vanaf 1992 is deze wagen weer in gebruik.
Voor de goede orde zeg ik nog maar even dat de auto altijd binnen staat, want deze automobielen zijn notoire 
roestbakken maar als je daar goed op let kan je weinig gebeuren. Uit dit kleine resumé moge blijken, dat ik deze 
automobiel van haver tot gort ken. 

Een maandagavond reed ik vanaf 
Beverwijk naar Heiloo en plot-
seling bij het schakelen naar de 
derde versnelling hoorde ik een 
raar geluid , de koppelings kabel 
brak spontaan af. Van het ene op 
het andere moment lag het 
koppelings pedaal op de vloer 
en kon ik eigenlijk niks meer. Van 
de weeromstuit besloot ik om 
maar gewoon door te rijden en 
maar afwachten wat er zou gaan 
gebeuren. Zelf had ik het meest 
stomme geluk van de wereld, 
want ik moest nog door Castri-
cum en Limmen voor ik in Heiloo 
zou arriveren en tot overmaat 
van ramp was de Kennemer-
straatweg afgesloten zodat ik 
over boerenlandweggetjes naar 
mijn huis moest rijden. Wonder 
boven wonder stonden alle 
stoplichten op groen en kon ik 
constant blijven doorrijden. Boven-
dien kwam ik op voornoemde 
boerenlandweg geen mens tegen, 
zodat ik rustig door kon blijven 
rijden, zelfs tot aan de voordeur 
van onze garage..

Welnu, dat is al een avontuur op 
zich maar het ergste moet nog 
komen, want ik besloot zelf 
maar eens te gaan kijken wat er 
nu eigenlijk aan de hand was. En 

dat werd al snel duidelijk. De 
koppelingskabel had het, na 35 
jaar trouwe dienst, begeven. In 
mijn Volkswagenboek ging ik 
eens lezen wat bij een reparatie 
mij te wachten zou staan en in 
principe is dat volgens het boek 
vrij eenvoudig maar dat is een 
kleine misvatting. Op zolder had 
ik nog een nieuwe koppelings-
kabel van een Kever 1957 liggen, 
maar die was 3 cm. te kort. 

Had ik nu maar naar mijn vrouw 
geluisterd maar ik was weer 
eens vreselijk eigenwijs en dat 
heb ik geweten. Zij zei ga nu 
naar je Volkswagengarage en 
daar repareren ze je karretje 
wel maar nee ik wist het beter. 
(die zit n.b. op lopen afstand van 
ons huis).  En ik had het kunnen 
weten want toen ik met de 
bodyoff reparatie (in de jaren 
80) bezig was, dacht ik bij mijzelf 
als de kabel een keer kapot gaat, 
dan ben je nog niet jarig. Want 
als de carrosserie er eenmaal 
opzit kan je nergens meer bijko-
men.  En dat is wel even andere 
koek dan in mijn reparatieboek 
van de Karmann staat. 

Ondanks al deze waarschuwende 
signalen ben ik er toch maar aan 

begonnen. Dus op naar mijn 
onderdelenleverancier Pieter Los 
in Heerhugowaard en die man is 
werkelijk goud waard. Voor de 
clubleden die in Noord-Holland 
wonen is dit het adres:
Industrieterrein Zandhorst 
Lorentzstraat 6
Heerhugowaard
Tel 06 - 25 09 63 25.
Thuis 072 - 57 40 337. 

Al vanaf 1986 voorziet hij mij 
van onderdelen en altijd tegen 
een zeer schappelijke prijs. Het 
mooiste van alles was dat ik 
hem vertelde dat ik een koppe-
lingskabel van een kever uit 
1957 bij mij had en hij ruilde die 
om voor mijn Karmann kabel. 
De totale kosten waren ander-
halve Euro, eigenlijk te gek voor 
woorden. 

Tijdens de reparatie doe je alle 
handelingen minstens 2 maal en 
soms wel meer. Houd daar in 
ieder geval rekening mee en 
verlies je geduld niet. Eerst moet 
de wagen opgekrikt worden en 
het linker achterwiel eraf gehaald. 
Ondersteun de wagen heel goed 
met houten blokken, want je 
kunt het geheel niet op de krik 
laten staan ,dat is n.l. levens-
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KaRMann - GHIa  aVOntuuR

gevaarlijk. Zelf heb ik wel een 
smeerkuil maar dan kan je er 
helemaal niet bij. Vervolgens 
moet je de linker  voorstoel er 
uithalen, dan de matten verwij-
deren en eerst alles schoonma-

ken want anders komt je inge-
vette kabel in de rommel te 
liggen.
 
Nu demonteer je de pedalen-
unit en wurm je de unit uit de 

tunnel.  Dat is een ramp, want 
alles vliegt alle kanten op en bin-
nen no-time weet je niet meer 
hoe dat nog ooit goed moet 
komen.
Enfin, so far so good, het spul lag 
er uit en bij de koppelingshandle 
(aan de versnellingsbak) het 
andere gedeelte van de kabel er 
afgehaald .Vervolgens heb ik de 
nieuwe kabel ingevet en in de 
kabelpijp van de tunnel geduwd. 
Eerst ging dat goed totdat de 
kabel tegen de flexibele pijp (die 
aan de versnellingsbak zit) opliep 
en toen begon het gedonder 
pas echt goed. Een -tig aantal 
keren kijken of de kabel er hele-
maal doorheen zou gaan, want 
in het boek wordt er met geen 
letter over gerept en dat ging in 
het geheel niet, gelukkig maar. 
Die flexibele pijp zit vast aan de 
versnellingsbak en daar kan die 
nieuwe kabel echt niet door-
heen d.w.z. het draadstuk. Dus 
eerst die pijp demonteren en in 
de bankschroef weer recht buigen, 
daarna weer monteren en kijken 
of de kabel er nu wel door heen 
gaat en ja hoor, dat lukte maar 
dan ben je er nog niet. Nu moet 
de kabel weer aan de versnel-
lingsbak vastgeschroefd worden. 
Dan moet de kabel wel weer 
eerst krom gebogen worden. 
Probeer dat maar eens terwijl je 
er helemaal niet bij kunt komen.
Als ik rechter zou zijn,dan zou ik 
jeudige deliquenten veroorde-
len tot het regelmatig vernieu-
wen van koppelingskabels van 
kevers en Karmann-ghia’s. Zeker 
weten, dat zij daarna nooit meer 
in de fout  gaan!

Omdat ik dacht, dat je eerst de 

Mijn KG na restauratie

De koppelingskabel zichtbaar en nog goed bereikbaar
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kabel aan de handle van de ver-
snellingsbak kon zetten en daarna 
weer aan de pedalen unit, ben ik 
daar een hele tijd vergeefs mee 
bezig geweest. Dat lukt van z’n 
lang zal ze leven niet, dus nooit 
aan beginnen. Toen de kabel 
maar eerst aan de pedalen unit 
vastgezet. Vervolgens de kabel 
aan de handle proberen te 
schroeven. Welnu daar moet je 
volgens Volkswagen speciaal 
voor gebouwd zijn, zoiets van 
héééél lange armen en dunne 
lange vingers.
Daar ik van beide gereedschap-
pen niet ben voorzien hoeft het 
verder geen betoog, dat deze 
handeling de “martelgang van 
kromme Leendert “werd. Enfin, 
na eindeloos gepiel kwam de 
vleugelmoer er toch op en 
dacht ik, ha die zit maar nee 
hoor, de pedalen unit was omge-
vallen en de kabel was van de 
haak geschoten ,dus kon het 
allemaal weer opnieuw. Intussen 
was de tweede dag om. 

Voor de goede gang van zaken 
vermeld ik maar ,dat ik  elke dag 
2 uur s’morgens en 2 twee 
s’middags heb zitten werken en 
vooral niet ongeduldig worden, 
want dan gaat het juist helemaal 
niet. Enfin, op de 3e dag ging het 
plotseling een stuk beter. De 
pedalen unit weer aan de kabel 
gezet en de pedalen d.m.v. 
touwtjes aan de stuurkolom 
opgehangen en dat ging goed. 
Weer de kabel aan de versnel-
lingsbak vastgemaakt en door 
het vele herhalen van de diverse 
handelingen ging dit nu ook veel 
beter. ‘s Middags alles weer aan 
elkaar gezet. Het rempedaal aan 

de remcilinder en heel voor-
zichtig geprobeerd of de remka-
bel aan het koppelingspedaal 
was blijven zitten. Hierna begon 
de ellende van het weer monte-
ren van de pedalen unit aan de 
tunnel, welnu dat heeft een hele 
poos geduurd. Voordat de meest 
rechtse bout pakte was ik enkele 
uren verder maar toen kwam 
de linker bout en die zit hele-
maal in het hoekje. Uiteindelijk 
heb ik hier maar een iets langere 
bout voor genomen, want de 
originele kreeg ik er met geen 
mogelijkheid meer in. Onder-
hand ook de spanveer van het 
rempedaal geplaatst. Vergeet dat 
vooral niet, want later krijg je de 
veer nooit meer op z’n plaats. 
Vervolgens de koppelingruimte 
afgesteld en de speling op het 
rempedaal. 

De aansluiting van de benzine-
kabel heb ik apart gedaan. Van 
de carburator de gashandle 
geheel naar beneden geduwd 
en met een touwtje vastgezet. 
Hierdoor kreeg ik ruimte om de 
kabel aan de unit vast te zetten. 
Eindelijk was de klus zover 
geklaard. Vervolgens de stoel 
weer gemonteerd en de matten 
op z’n plek gelegd.
Het moment was daar om de 
auto te starten maar al wat er 
gebeurde de starter gaf geen 
enkel bewijs. Eerst checken of er 
geen kortsluiting was geweest 
maar geen één van de zekerin-
gen was doorgebrand,dat was 
dus niet het geval, dan maar 
weer verder zoeken. Zelf dacht 
ik ,dat ik één van de elec.kabels 
misschien wel had losgetrokken 
en ja hoor, dat was het geval. 

Het leuke is dat op de aansluiting 
van de startmotor 3 contacten 
zitten en er maar 2 aansluitkabels 
zijn, zodat ik in de quiz terecht 
kwam waar sluit je de losgescho-
ten kabel op aan? Alles eens 
schoongemaakt en in het vet 
gezet en er maar op gegokt, dat 
ik de goede aansluiting te pak-
ken had. Zowaar ik had het goed 
geraden en bij het starten liep 
de auto meteen. Als toetje toe, 
de ophanging van m’n nummer-
plaat gerepareerd maar toen 
was de voiture echt klaar.

Al	 met	 al	 heb	 ik	 er	 +/-14	 uur	
aan gewerkt, de garage had het 
absoluut vlugger gedaan maar ik 
heb meteen alles schoon gemaakt 
en weer in het vet gezet. Dat zie 
ik ze in de garage nu niet met-
een doen, want dan wordt zo’n 
klus helemaal onbetaalbaar. Zelf 
denk	ik	dat	de	garage	er	+/-	6	uur	
werk aan gehad zou hebben en 
heb ik toch het bevredigende gevoel, 
dat ik enkele honderden Euro’s 
niet heb hoeven te besteden.
Hopende dat de leden van de 
club hier iets aan hebben en of 
als zij met een body-off restau-
ratie bezig zijn de kabel maar 
meteen vernieuwen, want op 
dat moment is het een fluitje 
van een eurocent. Vernieuw dan 
ook meteen de veer van de 
schakelhefboom aan de versnel-
lingsbak, want daar is helemaal 
niet om bij te komen.

Rest mij nog te vermelden ,dat 
ik 76 jaar oud ben en dit soort 
mensen niet meer onder auto’s 
hoort te liggen maar in de oude-
rensoos te zitten kaarten, rum-
mikubben of bingo te spelen.
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KARMANN	IN	zWAAR	WEER
Tekst: frans de boer

recentelijk was ik in Duitsland voor mijn werk. Daar hoorde ik 's maandagsavonds op de TV al 
een bericht over de slechte vooruitzichten voor carosseriebouwer Wilhelm Karmann AG. De 
volgende morgen stonden deze stukken in de Süddeutsche Zeitung. De kop van het eerste stuk 

laat weinig te raden over: vertaald betekent dat zo veel als 'Het doek valt'. Onvoorstelbaar dat drie jaar 
nadat de onderneming het topjaar 2004 beleefde het nu in zulk zwaar weer verzeild is geraakt. Moge-
lijk gaat het bedrijf zich nu beperken tot het bouwen van onderdelen, zoals daksystemen.

redactie: Van diverse kanten kreeg ik deze info door. Tijdens het 50-jarige cabrio feest eerder dit jaar 
was de afwezigheid van Karmann zelf al een duidelijk teken aan de wand. Via Michael Beckmann, oud-
werknemer van Karmann in de eindassemblage, kreeg ik de informatie dat de productie van Chrysler 
coupé/cabrio december 2007 stopt. In december 2008 stopt de productie van de Audi A4-cabrio en 
in mei 2009 stopt de productie van de Mercedes CLK-cabrio. 
De ontwikkeling van een kompleet voertuig duurt 2 à 3 jaar en tot nu toe zijn er geen nieuwe 
opdrachten binnen. Kortom, inkrimping van de fabriek is het gevolg. Er zullen ca. 1700 arbeidsplaatsen 
bij Karmann zelf gaan verdwijnen. Ik heb geen cijfers in hoeverre de toeleveranciers zullen inkrimpen, 
maar daar zullen ongetwijfeld ook klappen gaan vallen. Meer en meer fabrikanten bouwen hun cabrio’s 
of bijzondere coupe’s in hun eigen fabriek, waardoor Karmann geen bestaansrecht meer behoudt als 
kompleet voertuigfabrikant. 
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tHe 2007 KGOC (GB) 
InteRnatIOnaL MeetInG 
“MIDLanD MeanDeR”

Vanaf november vorig jaar verheugen wij ons al op de deelname aan onze eerste buitenlandse meeting. Het 
gaat om de Silver Anniversary van de KG Owner Club van Great Brittain, welke wordt gehouden van 29 juni 
tot 1 juli 2007.

de ernstige regenval van 
de afgelopen tijd heeft 
het gebied getroffen, 

maar is volgens de organisatie 
geen reden om af te blazen. De 
auto is professioneel gepoetst, 
de garage heeft hem nog eens 
gecontroleerd en alle reserve-
materialen beschikbaar gesteld 
(Ab Pater heeft de boodschap-
penlijst opgesteld). We zijn er 
klaar voor. 

Donderdag 28 juni rijden we 
aan het einde van de middag 
naar Hoek van Holland. Vandaar 
uit vaart de boot om 22:00 naar 
Harwich. We staan als een van 
de eerste in de rij. De rij groeit 
gestaag en we hebben veel 
bekijks. Dan gaat de poort open 
en begint het inchecken. Nico-
lette start de motor en …… 
niets! Helemaal niets! Even 
opnieuw. Automaat in zijn vrij, 
startonderbreker uit, motor 
starten en …… weer niets. 
Helemaal dood. Daar sta je dan 
met een glimmende auto in 
topconditie en met een tas vol 
reserveonderdelen. Zelfs een 
pas gereviseerde startmotor. 
Auto aan de kant geduwd en 
veel meewarige blikken ontvan-

gen. Ik sta gedachteloos buiten 
de auto met de ANWB te bel-
len tot dat ik plotseling een 
bekend geluid hoor. Voorzichtig 
aan begint er leven in de brou-
werij te komen en dan het 
bekende motorgeluid. Geweldig. 
Instappen, de auto wordt met-
een in de rij opgenomen en we 
kunnen de boot op. Mijn ver-
zoek om een aparte plek te krij-
gen voor het geval hij weer niet 
start tijdens het debarkeren 
wordt gehonoreerd. De foto 
zegt alles. 

steken naar Worcester. Deels 
over plattelandswegen en deels 
over grotere wegen. Al snel 
komen de eerste mensen langs-
rijden met hun duim omhoog. 
Ze zijn verrassend enthousiast. 
’s-Middags arriveren wij in Mal-
vern en checken in bij het Abbey 
Hotel. In Malvern wordt overi-
gens de Morgan gemaakt. Van-
daar uit naar de The Stag in 
Redhill om ons te melden voor 
het evenement. Pete en Lynn 
Skinner ontvangen ons met 
open armen. We krijgen alle 
informatie en een tas met 
‘goodies’ uitgereikt. Meteen zijn 
we in gesprek met andere bezit-
ters en wisselen informatie en 
ervaringen uit.

Na een plezierige avond en 
genoten van een goede nacht-
rust op de boot stappen we 
’s-ochtends de auto in en geluk-
kig start de motor in een keer. 
De boot af, door de douane en 
meteen de transitweg op. Van 
Harwich uit moeten we over-

De volgende dag rijden we van-
uit Malvern terug naar The Stag. 
Hier start de eerste rit naar 

Tekst: nicolette en egbert-jan van dijck
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Forge Mill Needle Museum en 
het Bordesley Abbey Visitor 
Centre. Tijdens de rondleiding 
die wij krijgen is de jury druk 
bezig met het beoordelen van 
de deelnemende auto’s. Aan het 
begin van de middag rijden we 
naar Witley Court (tussen Wor-
cester en Tenburry). Daar krijgen 
we een afternoon tea aangeboden. 

Het weer is Engels. Een zacht 
regentje en soms een echte 
plensbui. We rijden vandaar uit 
zelf terug. Om ons ’s avonds 
weer te treffen in The Stag voor 
een Black&White Party. We zit-
ten aan tafel met Pete en Lynn 
en enkele nieuwe vrienden, 
waaronder Eric Lee, en genieten 
van een uitstekende maaltijd. Als 
het tijd is voor de prijsuitreiking 
worden we verrast. Onze auto 
wint de prijs voor de “The Best 
Workhorse”, de mooiste auto 
die dagelijks wordt gebruikt. En 
Eric wint de prijs voor “The Best 
T1 Cabrio”. Een prachtige afslui-
ting van deze dag.

Op zondag vertrekken we nog 
eenmaal met elkaar voor een 
laatste rit richting Coventry. 
Daar mogen wij bij wijze van 
uitzondering alle auto’s parke-
ren voor het Coventry Motor 

Museum. En prachtig gezicht. 
Het trekt ook veel bekijks van 
mensen die in de stad winkelen. 
Na een gelegenheid tot bezich-
tiging krijgen we een ‘plough-
man’s lunch’ aangeboden. En 
dan is het helaas tijd om afscheid 
te nemen. Pete en Lynn hartelijk 
bedankt voor hun inzet en het 
zeer plezierige evenement. Van-
wege de wisseltrofee gaan wij in 

elk geval volgend jaar terug. 
De volgende ochtend zijn wij 
weer rustig van Malvern naar 
Harwich terug gereden. Over-
nacht in het Tower Hotel in Har-
wich en de volgende ochtend 
vroeg de boot op om aan het 
begin van de avond te arriveren 
in Hoek van Holland. Het is een 
bijzondere ervaring geweest. 
Pete en Lynn bedankt!
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uItnODIGInG
KaRMann GHIa CLuB neDeRLanD.aLGeMene LeDenVeRGaDeRInG 2008

Zondag 16 maart, 11:00uur (ontvangst om 10:30 uur) 
DAF museum, Tongelresestraat 27, Eindhoven (www.dafmuseum.nl)
 
Graag nodigen wij U uit om de algemene ledenvergadering van de Karmann Ghia Club Nederland 
bij te wonen. 

aGenDa
1. Opening
2. Ingekomen stukken en 
 bestuursmededelingen.
3. Goedkeuring Notulen a.l.v. 2007.
4. Ledenadministratie.
5. Terugblik evenementen 2007
  Pauze
6. Financiën

A.  Verslag kascommissieleden, 
 de heren W. Sustronk en G. Steur.
B. Dechargeverlening Penningmeester 
 en bestuur
C. Financieel verslag 2007
D. Contributie
E. Benoeming nieuwe 
 kascommissieleden
F. Begroting 2008

7) statutenwijziging
8) Vooruitblik evenementen 2008
9) Ghia Varia/Clubshop/Internet
10) Rondvraag
11) Sluiting

Uiteraard hecht het bestuur veel waarde aan de mening van de leden 
en rekent derhalve op uw komst.

Met vriendelijke groet,

Arnoud Mestrum
Secretaris Karmann Ghia Club Nederland



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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NAjAARSMEETING:	LANGE	WI		NDTOCHT,	16	SEPTEMbER	2007	
Het was kwart over zeven  

toen de wekker ging.  
Even moest ik nadenken waar  

was dat alweer voor want  
de dag en avond ervoor waren  

we lekker wezen varen met 
vrienden. Natuurlijk hoort daar  

een borreltje en een etentje  
bij vinden wij altijd.  

Even gezellig afsluiten, dus was  
het toch weer iets te laat  

geworden. Maar ik sprong  
er spontaan uit, want het was 

Karmanndag vandaag!

afgesproken met Karman-
nvrienden om elkaar op 
een afgesproken tijdstip 

te ontmoeten om gezamelijk op 
te rijden, Dat waren in dit geval 
Annemieke en Dick. In andere 
gevallen is het ook vaak Fam. de 
Winter, maar die waren voor 
deze keer alvast in het hotel 
beland. Geen gek idee overi-
gens. Want naar later bleek heb-
ben we toch weer te weinig 
gezien van de omgeving, goh het 
was weer genieten, prachtig in 
onze NoordHollandse provincie.
Na het gebruikelijk ochtend 
ritueel gingen wij dus op pad., 
Half tien, 5 minuten plus, was de 
afspraak, maar na een kwartier 
nog geen karmannvrienden, helaas 
geen nummer van haar, zij wel 
van mij want daar ging de "foon". 
Nou we waren net op weg dus 
iets later dan gepland konden 
we bij elkaar aansluiten. Dat is altijd 
gezelliger rijden dan alleen, of met 
al die andere zondagamusanten, 
die je toch niet kent, maar soms 

wel leuk is om te zien. Dat waren 
n.l. grote "amerikanen", die hadden 
ook ergens een afspraak. Later 
bleek ook in onze routebuurt.

Wij hadden tussen twee haakjes 
de routeplanner op Valk Restau-
rant Purmerend gezet, maar dat 
wist ze niet te vinden ???? Weer 
een raadsel. Programmatuur of 
deed ik het weer verkeerd, je 
moet n.l. altijd hand eerst in 
eigen boezem steken. In overleg 
met een van onze andere vrien-
den, had ook hij dit probleem. 

Dit even tussendoor. De heen-
reis ging geweldig, ze bleven lek-
ker tuffen, de "dames". Konden 
het adres toch goed vinden, 
want er stonden al andere kar-
mannliefhebsters naar ons te 
wuiven, waren ze zo blij ons te 
zien? Nee, het waren aanwijzin-
gen hoe we rijden moesten.
Na elkaar begroet te hebben, 
koffie met gebak genuttigd en 
toespraak van voorzitter Wil-
liam en reisorganisator Marcel 
aangehoord te hebben werd 
route uitgereikt, wat er weer 
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NAjAARSMEETING:	LANGE	WI		NDTOCHT,	16	SEPTEMbER	2007	
gelikt uitzag, zijn we om plus 
minus 12.00 uur vertrokken. De 
eerste hindernis was een gewel-
dige hol naar boven en gelijk 
linksom draaien even adrenaline 
verhogend gingen we het halen..... 
pfffftttt, ja hoor, gelukt, zonder te 
steken zelfs, wat een chauf-
feurstruc. Van de plaatsjes waar 
we door kwamen viel vooral 
Hoorn en Volendam in de smaak, 
erg leuk en druk natuurlijk. Ook 
van de prachtige boerderijen en 
huizen met specifieke daken 
hebben we genoten. Verder heel 
veel smalle polderwegen, die 
regelmatig onze extra aandacht 
vroegen om andere weggebrui-
kers zoals oldtimers, auto's, 
motorrijders, fietsers, wande-
laars, kijkers ook een stukje weg 
te gunnen. Ook heb ik natuurlijk 
zoveel mogelijk getracht foto's 
te nemen. Lees goed getracht, 
soms waren we er al voorbij, 
omdat ik alles in de gaten moet 
houden, meerijden, tot ergenis 
van chauffeur zal wel, route 
lezen, drinken en eten pakken. Ja 
druk hoor met zo'n rit en dan 
ineens mis je  de eenhoorn op 

paal of specifiek museumdak of 
de leuke opgeblazen plastic 
auto's, wat aanduidde dat daar 
ook een evenement was.
De bruggetjes waarvoor we 
gewaarschuwd waren, waren 
ook spannend maar goed gelukt, 
spiegels, lichten, alles zat er nog 
aan, het ging dus echt wel zoals 
Marcel gezegd had.

Wat we echter wel misten was 
een sanitaire c.q. lunchstop. Eet-
gelegenheden waren over het 
algemeen dicht omtrent de tijd 
dat wij trek hadden. Uiteindelijk 
vonden we er toch nog een. 
Allemaal aanschuiven, gezellig, 
de spijskaart gaf aan dat er van 
alles was. Soep van de dag, uit-
smijters, broodje kroket, frikadel 
en kaas. Alle bestellingen wer-
den gedaan, “geef mij maar 
soep”,  “oh ik uitsmijter”, “ok”, “ik 
ook”, “lekker”, werd er geroe-
pen “met bruin brood”, werd er 
gevraagd, “ja hoor dat is goed 
voor een mens”, “nou ik neem 
heerlijk een bruin broodje kaas”, 
zei ik, “met soep van de dag, 
mmmm wat heb ik daar trek in 

zeg”. Het was inmiddels al ver 
over tweeën nou dan weet je 
het wel maagjes rammelen, 
maar wat gebeurde er... Er was 
geen soep, even later er waren 
nog maar twee eieren, toen... er 
was maar 1 frikadel en ik kreeg 
een broodje zwitserse strooi-
kaas !!!!. De cappuchino die door 
een paar man was besteld bleek 
gewone koffie geworden. We 
hebben wel gelachen, maar het 
was wel een aanfluiting. Wel 
hebben we veel plezier gehad 
met o.a. het invullen van de qui-
zvragen over Volendam. Of ik 
een prijs heb gewonnen weet ik 
niet, want het avondeten heb-
ben wij niet meegemaakt van-
wege de grote rit naar huis die 
we nog moesten maken en ook 
vanwege de overheerlijke paling 
die we natuurlijk hebben mee-
genomen uit Volendam. Ondanks 
de ongeveer 380 km tocht die 
we hebben ervaren, en op som-
mige momenten wel een beetje 
te lang leek, was dit er toch 
weer één van de categorie 
genieten. Vooral het weer werkte 
gelukkig mee, alleen Oom Wind 
was iets te heftig aanwezig, maar 
Tante Gezelligheid was er zeker 
weer. Alles is voor zover wij ver-
nomen hebben goed gegaan. Tot 
het volgende evenement Assen, 
waar wij ook weer aanwezig zijn 
en zelfs actief aanwezig voor de 
club, we gooien er maar weer 
een hotelletje tegenaan 29/ 30 
september, lang leve de lol. 

Tot ziens, aldus Betty en ook 
namens Gerard.
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CLuBSHOP
Inmiddels is de clubshop aangevuld met nieuwe artikelen. Om een goede impressie te krijgen, heb-
ben we deze in kleur in de Ghia Varia afgedrukt. De artikelen zijn van hoogwaardige kwaliteit.

•	Heren	en	dames	polo's	korte	mouw:	e15,-
•	Heren	en	dames	polo's	lange	mouw:	e20,-
•	Caps:	e8,50
•	Veiligheidsvest:	e10,-
•	Lanyards/keycords:	e3,50

Prijzen zijn exclusief verzendkosten.

Heeft u interesse in de bovenstaande artikelen, stuur dan een e-mail met vermelding van uw naam 
en telefoonnummer naar clubshop@karmannghiaclub.nl.
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De KaRMann aLS uItDaGInG
Tekst: dirk de jong

Wij als Karmann lief-
hebbers zijn gechar-
meerd van de fraaie 

lijnen van deze aantrekkelijke 
schoonheid, maar is dat bij een 
ieder het geval?
Nee zeker niet,vandaar dit kleine 
verslagje van de reacties van de 
jonge buurt toen de Karmann in 
zicht kwam voor de eerste keer.
Ondanks de harde maatschappij 
waarin sociale contacten steeds 
minder worden is het nog 
steeds mogelijk in de buurt om 
gezellig op een muurtje de 
dagelijkse zaken te verslaan. Zo 
werd er ok snel gereageerd op 
het parkeren van de auto
 
"Wat voor auto is dat", was de 
eerste reactie?
Mijn antwoord was, “Luitjes dat 
weten jullie niet, jullie zijn alle-
maal te jong om deze exclusieve 
klassieker te kennen”. “Ik weet 
het zeker”, aldus de eerste buur-
man, “’t is een Alfa Romeo, dat 
zie je toch zo, de coupe vorm, 
helemaal Alfa.”
“Nee joh”, was de reactie van 
een andere buur, “’t is een Fiat 
uit de 70 er jaren dat zie je toch 
zo? een echt Italiaanse auto.”
Het leek mij verstandig de heren 
maar uit te nodigen om wat 
dichterbij te komen en de auto 
te aanschouwen, en toen nog 
niet was duidelijk welk merk de 

Is er een mooiere uitdaging dan een Karmann weer in oude glorie te herstellen? Geeft het niet enorm veel vol-
doening iets te presteren, iets te volbrengen? Nu de Karmann Ghia coupe voor het eerst voor de deur stond gaf 
dat een tevreden en gelukkig gevoel.

bolide droeg tot iemand het 
VW teken op de neus ontdekte.
“Een VW? Dat is toch onmoge-
lijk? Zo n auto heeft VW toch 
nooit gemaakt? Het was toch 
duidelijk de autobouwer van het 
massaproduct, de auto voor 
iedereen?” Toen was het mijn 
taak om iets te verhalen van de 
geschiedenis van de Karmann 
Ghia en dat het nu voor velen 
een droom is om deze exoti-
sche bolide te bezitten.
 
Kunt U de reacties voorstellen? 
Wij zijn liefhebbers in hart en 

nieren, bij ons stroomt benzine 
door de aderen, bij het heerlijke 
motor geluid van de Karmann 
kunnen wij wegdromen.
Het zien van onze elegante 
Volkswagen doet ons een 
genoegen elke keer weer....
Gelukkig maar dat er ook andere 
reacties zijn.........daarom leuk om 
daarvan te verhalen...
Maar wij? Wij maken de keuze 
voor de nostalgie, voor de 
romantiek voor de tijd van 
toen.....That’s what we need my 
friends.
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naJaaRSMeetInG “Van DIJK tOt 
DAM”:		VAN	WELVERDIEND	zONNETjE	
TOT	NOORDHOLLANDS	WINDjE

Tekst: john & mieke de lang

na een stevig ontbijt en 
onze Karmann start-
klaar te hebben staan 

begonnen wij in teamverband, 
John en ik, Mieke de Lang, en 
flatcoatedretriever hond Star 
aan de reis richting Purmerend 
van waaruit de najaarsmeeting 
zou starten.
Van een najaarsgevoel was eigen-
lijk niet te spreken, we voelden dat 
het weer ons zou mee zitten.
Het klinkt cliché, maar op de 
aankomstplek werden we harte-
lijk welkom geheten, met uiteraard 
koffie/thee en een lekkere ver-
snapering. Daarop volgde het 
officiële welkomstwoord van onze 
voozitter William Arpink, die 
dezelfde	telepathie	had	als	ons;	
“Wie het verdient, komt de zon 
toe’’!

Na wat algemene uitleg en ver-
zoeken, zoals Wie wil er een 
buitenlandrit organiseren? Wan-
neer komt er eens een toerrit in 
mijn eigen omgeving Friesland? 
en de Hoofdprijs: Wie schrijft er 
een verslag over deze najaars-
rit?!, werd het woord overgedra-
gen aan de organisatoren van 
deze najaarsrit. Op dat moment 
stond Hans de Vries voor mijn 
neus	met	zijn	camera	en	zei;	 is	
dit wat voor jou?! Ik dacht dat is 
niet mijn sterkste kant, werd 
geconfronteerd met mijn stu-

diejaren en deed dit verzoek af 
met “ik zal er eens over naden-
ken” en dacht hier kom ik wel mee 
weg. Dit even ter zijde en over 
tot de orde van de dag.

William gaf het woord aan de 
organisatoren van deze trip te 
weten Sandy en Hellen Jager en 
Marcel Punselie. Na verduidelij-
king van de routebeschrijving en 
gewezen op de GEVAREN?, dat 
deelname op eigen risico is, kre-
gen we, omdat onze eindstop in 
Volendam is, een uitspraak/
spreukenlijst van Volendamse 
praat mee. Een ieder werd ver-
zocht deze abracadabra te pro-
beren te vertalen zonder hulp 
van een insider van Volendam 
en later de dag in te leveren om 
zo een welverdiende prijs te 

mogen ontvangen te weten een 
heuse echte Karmann, even voor 
de duidelijkheid, wel een minia-
tuur te verstaan. Aan het einde 
van dit verslag vinden jullie de 
toelichting van de uitspraken/
spreuken.

Het werd nu tijd om met de rit 
te beginnen, en ongeveer 12.00u 
gingen we van start met welge-
teld 34 karmannetjes present 
vanuit Purmerend, een echte 
marktstad met prachtige bijzon-
dere gebouwen. Vanuit de par-
keerplaats begon de eerste 
behendigheid, het oprijden van 
de dijk (hellingproef) en het kort 
linksopdraaien van de naastgele-
gen weg. Véél stuurkunst vereist 
dus, maar kostelijk om te zien. 

Na het nemen van deze 
manoeuvre voerde de rit vanaf 
deze Oostdijk, een dijk die de 
polder Beetskoog beschermt 
tegen water van de Beemster 
en de Korsloot richting Beets.
We reden door dit pittoreske 
plaatsje en doorkruiste daarna 
Oudendijk (Zomerdijk).
Een kunstenaarsdorp, waar Imca 
Marina  kort een stolpboerderij 
heeft bewoond.

Oudendijk uitgereden voerde 
een B-weg ons langs Schardam 
richting Enkhuizen.
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Vervolgens koersen we over 
een prachtige route met kron-
kelige en smalle weggetjes  en 
passeren we Scharwoude, gele-
gen aan het Markermeer, een 
mooi omstreden natuurgebied.
Een druk punt waar veel kite-
surfers samenkomen om hun 
sport in het Markenmeer te 
beoefenen.

Mooi spektakel om te aanschou-
wen. Dit drukke punt gepas-
seerd vervolgen we de route 
richting Hoorn. Een prachtige 
handelsstad met vele historische 
gebouwen.  Wij keken onze ogen 
uit en deze stad is echt eens een 
apart bezoekje waard. Onder-
wijl we alle historische plekjes 
proberen gade te slaan, deden 
we een poging de Volendamse 
praat te begrijpen en op te los-
sen. Onze Star volgt de route 
nauwkeurig (zie foto), 

hij vindt het geweldig in de auto 
en zeg nu zelf, met de bank plat 
heb je een supergrote zit/ligplek 
en het geronk van het motortje 
doet wonderen.

Terug na de route en met tus-
sendoor gefilosofeer over de 
Volendamse praat vervolgen wij 
de dijk tot Oosterleek (ban-
paal!)= markering om aan te 
geven waar een rechtsgebied 
zoals Hoorn eindigt en brengt 
ons langs bijzondere dorpjes 
richting Nibbixwoud naar Wog-
num ( voor ons een bijzondere 
plek in de Midden-Beemster).

Onze Karmann is daar door ons 
aangekocht en zo werden wij 
de trotse vierde eigenaar  van 
deze bolide en hopelijk voor 
nog lange tijd. De weg ging door 
van Wadway, door Spanbroek 
naar Opmeer wat overgaat in 
Hoogwoud. Wat een prachtige 
omgeving en we besloten een 
pitstop in te lassen nadat we het 
kleine bruggetje aan de Wip-
bruglaan hadden gepasseerd. 
Een mooie plek om een dam-
metje te leggen, een weiland om 
de hond zijn pootjes te laten 
strekken en eveneens een duik 
in het water te doen in een aan-

grenzend meertje. Wat wil een 
mens en dier nog meer, je natje 
en droogje bij de hand.

Na een praatje met passerende 
buurtbewoners gemaakt te 
hebben, een colonne Triumph 
wagentjes te hebben aan-
schouwd en wat kiekjes te heb-
ben geschoten konden we vol-
daan de route vervolgen richting 
de Goorn. 

De natuurschone plaatsjes 
Grosthuizen, Scharwoude, Schar-
dam en Oosthuizen achter ons 
gelaten te hebben bereikten we 
het Fort in Edam.
We hadden vrij toegang tot het 
Fort en mogelijkheid tot een 
rondleiding van ongeveer een 
uur en daar wilden wij dankbaar 
gebruik van maken. Na een pri-
véparkeerplek aangewezen 
gekregen te hebben, sloten we 
ons aan bij de rondleiding door 
het Fort.

Hiervan een beknopt verslag. 
Het fort wordt gerund door 
mag ik wel zeggen fanatieke vrij-
willigers. Het fort heeft een 
omvang van bijna 9 hectare 
groot en is het meest noord-
oostelijk gelegen onderdeel van 
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de Stelling van Amsterdam. Hoofd-
taak was de bescherming van de 
regio Amsterdam tegen vijande-
lijke aanvallen vanuit het noor-
den. In het Fort bij Edam heeft 
255 officieren en manschappen 
gehuisvest met een bewapening 
bestaande uit vijf kanonnen en 
negen mitrailleurs. De verdediging 
was tevens het onderwater zet-
ten van het poldergebied ten noor-
den van Edam. 
Het terrein heeft een originele 
bergloods en grofweg is het 
gebouw in te delen in slaapver-
trekken, een keuken en een 
sanitair verblijf en andere verblij-
ven ten behoeve van de man-
schappen, en op het omringende 
buitenfortterrein staan de fort-
wachterswoning, de bergloods 
en de kokerschietbaan. De noord-
zijde van het gebouw is afge-
schermd door een glooiend zand-
lichaam, de frontwal. De Bovenzijde 
van het fort heeft een zanddek-
king, waaruit een  zandwinning 
plaatsvindt vanuit de Schoorl 
vanwege het beste zand.

Al met al geschiedenis ten over-
vloed en tijd tekort, maar nu op 
naar restaurant /hotel Spaander 
aan de haven, ons laatste stukje 
van deze natuurschone rit. Na 
een bom van informatie en 
enthousiasme van de gids koer-
sen we op ons eindpunt af, 
Volendam. Na de parkeerplaats 
van het fort te verlaten te heb-
ben koersen we op de twee 
smalle bruggetjes af.
Na dit drukke maar indrukwek-
kend punt gepasseerd te zijn 
rijden we via het laatste stukje 
dijk Volendam binnen. Speciaal, 
want normaal kom je daar met 
de auto niet.
Rit volbracht en na een drankje 
en wat bijgekletst te hebben 
stond er een echt Volendams 
diner te wachten.

Wij vonden het een dijk van 
een rit en bedanken Sandy, Hel-
len en Marcel voor hun inzet die 
deze rit hebben uitgestippeld en 
dat we deze mooie plekjes van 
ons eigen kikkerlandje hebben 

mogen en kunnen aanschouwen.

Dan rest het John en mij, Mieke,  
jullie allemaal een warm en 
sfeervolle kerst toe te wensen 
en een Spetterend 2008 in 
goede gezondheid en véél kilo-
meters in verschiet!

Dit zijn de vertalingen van de 
prijsvraag
Sandy en Hellen Jager
Marcel Punselie

VOLenDaMSe PRaat…
1. We gaan een zootje eten op 

’t gortemietel is dat goed
 We gaan paling met aardap-

pelen op een gaatjes schaal 
eten, is dat goed?

2. Daarna gaan we kakkooien bij 
m’n bab en ootje achter de 
pule hokken

 Daarna gaan we ijsschotsen 
springen bij opa en oma ach-
ter het eendenhok    

3. Oe e jej je aai?
 Hoe eet jij je ei?
4. Wet doe jej naa aars?
 Wat doe jij nu anders?
5. Wat is ’n steg?
 Een balkon
6.	Osters;	Klompen
			Flippen;	kadetjes
	 Tuffe;	toffee
	 Doop;	jus
	 Beentje;	volendamse	schort
	 Garn	kwak;	garnalen	boot
	 Gebakken	slip;	gebakken	vis
	 Tis	 een	 gekke	uis;	 het	 is	 hier	

erg leuk
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“bLOED	zWEET	EN	TRANEN”,	DEEL	2:	
VERANTWOORD	STRALEN	EN	CONSERVEREN

Tekst: max Oostendorp

StRaLen
Na ruim twee lange “plaatwerk-
jaren” en ondertussen onderdelen 
zoeken, is het tijd om de auto te 
stralen. Daar ben ik vorige keer 
geëindigd.

Volgorde van werken
Nog even een paar stappen 
terug;	er	zijn	verschillende	opties,	
manieren en volgordes om een 
auto te restaureren.
Bij een body-off restauratie, of 
te wel alles loshalen en restau-
reren, reviseren of vernieuwen, 
heb je de volgende opties als 
het gaat om uitgebreide plaat-
werkreparaties en stralen:
- Of alles loshalen, de auto laten 

stralen en dan pas het plaatwerk 
repareren	etc;

- Of alles loshalen en eerst het 
plaatwerk repareren en daarna 
de auto laten stralen etc.

Ik heb voor het laatste gekozen 
omdat je na het stralen het 
plaatwerk goed moet bescher-
men. De ervaring leert dan je 
wel even bezig bent met het 
plaatwerkreparaties. Zonder goede 
bescherming van gestraald staal 
moet je anders na de plaatwer-
kreparaties de carrosserie nog 
eens laten stralen. Dat is niet 
goedkoop en je moet zo min 
mogelijk stralen. Stralen brengt 
namelijk energie in het plaatwerk. 
Dit geeft kans op vervorming en 
het plaatwerk wordt er ook niet  

beter (dikker) van. Je moet dan 
wel vooraf de carrosserie goed 
inspecteren en inventariseren 
wat er gerepareerd moet wor-
den. Anders loop je de kans dat 
na het laswerk, bijv. rondom las-
reparaties of andere zwakke 
punten waar je overheen hebt 
gekeken, plekken “doorgestraald” 
wordt. Dit is mij overigens niet 
één keer overkomen.

Kenmerken van het stralen
Je moet zo min mogelijk stralen, 
want stralen = energie inbren-
gen, het zijn eigenlijk kleine 
hamertjes waarmee je op het 
plaatwerk	slaat;	dus	kans	op	ver-
vorming. Ik heb dan ook de car-
rosserie voor het stralen ont-
daan van de lak, plamuur, kit en 
(gelukkig weinig) tectyl. Het 
stralen is dus niet geweest om 
de lak e.d. te verwijderen maar 
om het plaatwerk “aan te stra-
len”, om zodoende een schone 
en goede ondergrond te garan-
deren voor de epoxyprimer.
Stralen kan met diverse materi-
alen, onder andere:
- Staalgrid, dit is vooral voor 

grof	werk;
- kunststofkorrel (corrund),
	 vooral	voor	bijv.	plaatwerk;
-	 glasparels,	voor	fijn	werk;
- etc. 
Ik heb mijn auto met corrund laten 
stralen, dit geeft zo min schade 
aan het oppervlakte van het plaat-
werk en restanten geven geen roest.  

het stralen zelf
Daar is dan eigenlijk niet meer 
zo veel over te zeggen, de car-
rosserie (op het frame, zie de 
foto’s ) en de bodemgroep is 
opgehaald en binnen 2 weken 
gestraald. De carrosserie is van 
binnen en buiten gestraald, dit 
was goed mogelijk omdat de 
carrosserie op het verrijdbare 
frame stond.

een goede straler vinden
Zoeken naar een goede straler 
is net zo makkelijk (of moeilijk) 
als zoeken naar een goede spui-
ter. Er zijn meer “slechte” straal-
bedrijven dan goede. De meeste 
straalbedrijven zijn niet ingericht 
op het stralen van dun plaat-
werk;	ze	stralen	als	je	echt	pech	
hebt je auto aan gort en als je 
minder pech hebt zorgen ze 
voor vervormingen die je niet 
of zeer lastig er weer uit krijgt. 
Vooral onderdelen als voor- en 
achterkleppen zijn berucht. 
Doordat je aan de binnenkant 
niet overal bij kan komen met 
het stralen (door het frame), is 
de kans erg groot dat de buiten-
kant ter plaatse van het frame 
vervormt. Je ziet dan als het 
ware het frame (van de binnen-
kant) aan de buitenkant!
Kijk of ze wel ingericht zijn op 
het stralen van auto’s. Vraag 
altijd naar referentie en bel die 
dan even op hoe de ervaringen 
zijn. Als je altijd oldtimers bij het >>
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straalbedrijf ziet staan, dan is de 
kans groot dat hij hier blijkbaar 
ervaring in heeft. Vraag of je een 
keer kan komen kijken als een 
andere auto gestraald is.
“Mijn” straler, Sjaak van Scharen-
burg (0345 – 51.65.37), zat toe-
vallig in de buurt, namelijk in 
Beesd. Het is een broer van een 
collega van mij en het contact 
was snel gelegd. Na een offerte 
(hij komt dan even kijken) en 
afspraken over de prijs, komt hij 
je auto zelf halen (en weer 
terugbrengen) met een (dichte) 
trailer. Hij heeft goed werk gele-
verd en komt zijn afspraken net-
jes na! Een kennis van mij heeft 
afgelopen voorjaar zijn Karmann 
Ghia daar ook naar tevreden-
heid laten stralen.

VOORBeReIDInGen
 VOOR Het StRaLen

Kaalmaken carrosserie
Even weer terug naar de voor-
bereidingen voor het stralen. 
Nadat ik klaar was met het 
plaatwerk, heb ik voor het stra-
len, de hele buitenkant van de 
carrosserie kaalgemaakt. Dat 
kan d.m.v. schuren, maar kan 
ook d.m.v. afbijtmiddelen. Ik ben 
niet erg gek op afbijten, dit 
werkt vaak niet goed of diep 
genoeg, werkt minder bij pla-
muur. Daarnaast geeft het veel 
rommel en aanraking en spatten 
geeft kans op verbranding van je 
huid en ogen. Als er afbijt in 
naden “kruipt”, dan kan dat bij 
het verder behandelen proble-
men geven. Door “branden” kan 
de lak opzetten, vooral bij fels-
naden. 

Voor het kaal maken heb ik ver-
schillende gereedschappen
gebruikt:
a)	Excentrische	schuurmachine;
 - voor al het vlakke werk, van 

grof (korrel 60) naar fijner 
(korrel 180)

b) Speciale schijven (“3M scotch”) 
(nr	1	en	2	op	de	foto);

- lak en plamuur vliegt eraf!
- oppassen, want het staal 

wordt snel warm en als je het 
staal raakt, dan schuur je er 
snel doorheen!

d) Staalborstels op de haakse 
slijper	(nr	4	en	5	op	de	foto);

- uitermate geschikt om lak en 
plamuur te verwijderen, vliegt 
eraf (schuurschijf loopt vaak 
sneller vol)

- het is een soort kunststof, 
loopt dus niet snel warm en 
het staal wordt niet tot nau-
welijks aangetast

- het zijn wel dure schijven, te 
krijgen bij 3M (er zijn ook 
voordeliger alternatieven te 
koop die geen draagschijf 
nodig hebben (zie nr. 2 op de 
foto)

c) Lamellenschuurschijf op de 
haakse slijper (nr. 3 op de 
foto);

- vooral geschikt om dikwandig 
staal te ontdoen van lakken, 
roest e.d., zoals de ophanging

e) Speciale borstel voor op de 
boormachine (nr 4 en 5 op 
de	foto);

- vooral bedoeld om tectyl te 
verwijderen (weinig gebruikt, 
want mijn auto komt uit Cali-
fornië)

f)		Plamuurmessen;
- gebruikt om kitresten en tec-

tyl te verwijderen

Met deze middelen heb ik de 
buitenkant geheel blank gemaakt. 
De binnenkanten van de scher-
men, binnenkant (interieur) en 
de bodemgroep heb ik alleen 
schoongemaakt, dus vet en tectyl 
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verwijderd, maar de lak heb ik 
laten zitten. Hier heeft de straler 
namelijk	 een	 hekel	 aan;	 het	 is	
moeilijk te verwijderen en ver-
vuild zijn straalmiddelen. 

Sommige plaatwerkdelen t.b.v. 
het stralen nog niet aangebracht 
Om het stralen beter te kunnen 
laten gebeuren, heb ik sommige 
plaatwerkdelen nog niet terug-
geplaatst. De “niertjes” (bakjes 
achter de luchtinlaatroosters) 
en de koplampbollen had ik nog 
niet	 aangebracht;	 hierdoor	 kan	
de straler beter bij de juist zo 
kwetsbare hoekjes komen, waar 
hij anders niet bij kan. Deze heb 
ik dus pas na het stralen ingelast. 
Op de foto’s is te zien dat de 
“niertjes” en koplampbollen nog 
ontbreken.

COnSeRVeRen

epoxyprimer (carrosserie)
Ik heb er voor gekozen om de 
carrosserie, direct na het stralen, 
te laten conserveren met (8 
liter!) epoxyprimer. Epoxypri-
mer heeft de eigenschap goed 
te hechten op koud staal en 
werkt bovendien etsend. Wat ik 
zeker kan aanbevelen is om 
kwetsbare delen, zoals de spat-
bordranden en evt de onder-
zijde van de  dorpels, te laten 
scoperen. Scoperen is eigenlijk 
het met een vlam vloeibaar 
opbrengen (spuiten) van zink. 
Het oogt en voelt dan ruw, maar 
dat verdwijnt bij het strakmaken. 
Helaas was de optie om te 
scoperen indertijd bij mijn stra-
ler nog niet mogelijk.

lijk plekken waar “om de hoek” 
gestraald	wordt;	de	straal	weer-
kaatst en gaat dus verder. Dit 
gaat niet op voor het spuiten 
van	 een	 primer;	 om	 de	 hoek	
spuiten is normaal gesproken 
niet mogelijk. Het zijn de hoek-
jes en vooral de binnenkant van 
de spatbordranden, bijvoorbeeld 
in de voorschermen, waar dit kan 
voorkomen.
De onderzijde heb ik zelf in de 
overspuitbare bodycoating gespo-
ten, ditmaal in een watergedra-
gen versie. Dat bevalt goed, droogt 
goed, is zeer flexibel en bevat 
geen benzeen en/of tolueen (zeer 
giftig en maakt je “dronken” als 
je niet met een koolstoffilter werkt!). 
De spatbordranden heb ik ove-
rigens aan de binnenkant met 
roestwerende kit ingesmeerd, 
aangezien deze erg kwetsbaar zijn.
Daarna zelf carrosserie in kleur 
“uitgespoten”, zoals de onderzijde, 
binnenkant spatborden, koffer- en 
motorruimte en interieur.

Verzinken
Ik heb er zelf geen ervaring mee, 
maar je kan je carrosserie ook 
geheel laten verzinken. Dat houdt 
in dat de volledige carrosserie na 
stralen diverse (zuur)baden krijgt 
en uiteindelijk verzinkt wordt. Ik 
heb mijn bedenkingen over 
zuurbaden, aangezien uit diverse 
naden het zuur niet (helemaal) 
uitgespoeld kan worden en dat 
kan later problemen geven.

epoxyprimer en zwarte Pu-lak 
(bodemgroep en onderdelen)
De bodemgroep heb ik ook 
laten stralen, deze heb ik wel 
ontdaan van tectyl en vet, maar 
niet helemaal kaal gemaakt. Ver-

Controle en verdere behande-
ling van de carrosserie
Na het stralen en in de epoxy-
primer spuiten van de carrosse-
rie is het zaak om deze na te 
lopen en te kijken of er nog 
plekken niet of mager in de 
epoxyprimer staat. Er zijn name-
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vorming is hier minder aan de 
orde. Na het stralen en de 
epoxyprimer, is de bodem voor-
zien van een bodycoating en is 
deze in een zwarte PU-lak (zij-
deglans) gespoten.
Verder heb ik bijna al mijn 
onderdelen laten stralen en in 
de epoxyprimer en PU-lak laten 
spuiten. 

(goudkleur). Als je zo origineel 
mogelijk wilt restaureren, dan is 
het afhankelijk van het bouwjaar 
of je “moet” kiezen voor blauw 
of geel galvaniseren. Voor mijn 
bouwjaar (oktober 1970) hoort 
het blauw te zijn. Voor de types 
na augustus 1971 begint het 
volgens mij met goud. Goud-
kleurig heeft overigens een 
beschermingsgraad die twee 
keer zo hoog is als blauw. Galva-
niseren is niet duur, ik denk dat 
ik ongeveer 150 euro kwijt was 
aan de onderdelen die ik heb 
laten galvaniseren. Ik heb gebruik 
gemaakt van Galvano in Veenen-
daal. Ze leveren netjes werk, al 
zijn ze niet erg happig op dit 
soort klusjes. Het leuk is dat vele 
onderdelen die verweerd waren 
voor weinig weer als nieuw eruit 
zien. Belangrijk is om evt. lakres-
ten en roest te verwijderen, wat 
vet is geen probleem. Diverse 
kunststoffen hebben geen last 
van het proces, sterker nog, het 
kunststof in de slotvangers van 
de deuren komt er als nieuw uit! 

Tot zover stralen en conserveren. 

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

In volgende bijdragen zal ik aan-
dacht besteden aan: 
-	 De	zoektocht	naar	onderdelen;
- VW-leveranciers in binnen- 

en	buitenland;
- Zoeken naar gegevens en 

(USA-)specificaties;
-	 De	RDW-keuring;
- Bekleding, deurpanelen, tapijt 

en	de	cabriokap;
-	 Verchromen	van	onderdelen;

- De zoektocht naar originele 
USA-accessoires;

-	 Tips;

Poedercoaten
Alternatief voor spuiten is poe-
dercoaten;	ik	heb	begrepen	dat	
poedercoaten goedkoper is dan 
spuiten.

Galvaniseren
De onderdelen die normaal 
gesproken (origineel) niet gespo-
ten zijn maar van blank staal of 
gegalvaniseerd zijn, heb ik na het 
stralen of gewoon schoonbor-
stelen ook weer laten galvanise-
ren. Al mijn speciale bouten en 
moeren, ringen, plaatjes, beugels, 
raammechanisme, deur- en 
klepsluitingen, etc, heb ik laten 
galvaniseren. Hierbij kan je kiezen 
voor blauw galvaniseren (dat is 
zilverkleurig) of geel galvaniseren 
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HIStORIe OP aSSen
Tekst: William arpink

Zoals bij u bekend is de 
Karmann Ghia Club 
Nederland dit jaar lid 

geworden van de Fehac. Zoals 
gebruikelijk viel de KGCN met 
de neus in de boter, want laat 
nou net dit jaar de Fehac 30 jaar 
bestaan.  Dit werd gevierd met 
een festijn op het TT-circuit van 
Assen, waarbij het jubileum  de 
naam “Historie op Assen” had 
meegekregen. 
Ieder lid van een bij de Fehac 
aangesloten club van historische 
voertuigen kon één gratis kaart 
voor	 dit	 evenement	 bestellen;	
zo ook dus onze leden.
Op vrijdag 28 september was 
het dan zover. De poorten van 
het circuit gingen open om de 
deelnemers de mogelijkheid te 
bieden hun presentatie op te 
bouwen. Ook wij waren met 
onze vaste evenementenploeg 
van de partij om de KGCN-stand 
op te bouwen…altijd gezellig! 
Natuurlijk is er dan ook wel 
even tijd voor een rondje over 
het evenemententerrein. Wat 
stond er weer veel fraaie mobiele 
historie! Van stoomvoertuigen 
tot historische racemonsters, je 
kunt het zo gek niet verzinnen.  
Zo’n rondje is ook altijd leuk 
om de contacten met collega 
clubs te versterken en om eens 
te zien hoe anderen omgaan 
met de presentatie van hun club 
tijdens een evenement. Dit is 
inderdaad zeer divers. Van stand-
jes in de openlucht met 3 auto’s 

en een statafel tot complete 
feesttenten met tapinstallaties 
stonden op die vrijdag opgesteld.
Aan het einde van de vrijdag-
middag stond alles voor ons op 
z’n plek en keken we gespannen 
naar de weersvoorspelling. Oh, 
oh, dat zag er niet best uit.

Op zaterdag opende Historie 
op Assen voor het grote publiek. 
Er waren races, demonstratie´s 
en alle clubs en handelaren op 
het festival-terrein.  
Fred Sijm deed namens de KGCN 
met zijn type 14 Cabrio mee 
aan het concours d’élégance.

Mooie tent, met een ietwat dreigend wolkendekje…
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GenOeG OM een VOLLe 
DaG te GenIeten.
Op zaterdagochtend begon het 
echter ook te regenen en het 
hield niet meer op. Wat jammer! 
Heel veel mensen hebben toen 
waarschijnlijk besloten om niet 
te komen, want op zaterdag was 
het zeker niet druk. Onze stand-
bezetting kreeg gelukkig nog de 
nodige KGCN leden over de 
vloer die een droge plek en een 
warme bak koffie zochten.
Op zondag hielden wij gelukkig 
de voeten droog. Elders op het 
festivalterrein waren ’s nachts 
een aantal tenten compleet 
weggewaaid of onder water 
komen te staan. Niet mopperen, 

pompen en doorgaan!
De zondag was aanmerkelijk 
beter bezocht en bij de vele 
clubs was het een gezellige boel. 
Ook vond toen de prijsuitrei-
king plaats van het concours 
d’élégance, waarbij de hoofd-
prijs gewonnen werd door een 
prachtig kanariegeel Renaultje. 
Fred reed trots, samen met alle 
andere deelnemers, de ere-
ronde en zo werd Historie op 
Assen ondanks het slechte weer 
toch nog geweldig afgesloten. Bij 
deze dank aan de KGCN-ploeg 
die onze presentatie weer tot 
een succes hebben gemaakt….
op naar het winterfestijn in Ros-
malen! Schitterende radiateurdoppen, annex embleem

Het Karmann Ghia embleem schittert door zijn eenvoud

Het dreigende wolkendek, de laag schijnende zon en de Karmann’s in gelid, geven een bijzonder 

fraai licht- en lijnenspel
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ODE	AAN	DE	OuDE	VOLKSWAGEN		MET	FILMEVENEMENT	EN	RIjTOER
Tekst: haye Osinga

60 jaar geleden werd de 
eerste Volkswagen in Neder-
land verkocht. Ames ver-

handelde vijf jaar later de eerste 
Kever in Dordrecht. Op zater-
dag 3 november zette Autodea-
ler Ames in Dordrecht samen 
met DiEP - archief, monumenten 
en archeologie Dordrecht, oude 
Volkswagens in het zonnetje. Dit 
gebeurde met een historische 
filmvoorstelling, een kleine ten-
toonstelling van archief- en 
fotomateriaal en een historische 
Volkswagentoer door Dordrecht. 

In de showroom van Ames 
waren diverse Volkswagenklas-

siekers opgesteld, zoals een bril-
kever, een Porsche 914, een 
VW-polo, een Karmann Ghia 
type 14, een Golf type 1, een 
VW type 4 en een spijlbusje. 
Kortom, een rijke schakering 
aan VW’s!

Er waren oude autoreclames en 
nostalgische filmbeelden te zien. 
Het filmprogramma met frag-
menten van stilstaande en rij-
dende Volkswagens is samenge-
steld uit de collectie “Bewegend 
Beeld en Geluid” van DiEP. 
Samen met authentieke autore-
clames vanaf de jaren '40 namen 
deze ons mee terug in de tijd. 

Daarnaast had Ames speciaal 
voor deze gelegenheid een 
gedeelte van het bedrijfs-  en 
familiearchief ter beschikking 
gesteld. Een zeer leuke en fraaie 
collectie.

Buiten het pand begon het 
inmiddels ook aardig druk te 
worden. Er begonnen zo’n 40-tal 
VW’s samen te stromen. Het 
was een rijke schakering van 
busjes, kevers waaronder een 
aantal brilletjes, opgevoerde 
kevers, een VW type 3, een VW-
Kübel, kever-cabrio’s, zelfs een trike 
en de natuurlijk Karmann Ghia’s! 
De VW-Kübel was grotendeels 

Hé, da’s een bekend gezicht!

De ‘van-der-Zwannetjes’ aan het werk! Een prachtig gerestaureerd spijlbusje
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ODE	AAN	DE	OuDE	VOLKSWAGEN		MET	FILMEVENEMENT	EN	RIjTOER

geschilderd met schoolbordverf, 
dus dat was voor de aanwezige 
kinderen wel heel erg leuk: mag 
je zomaar op een auto krijten!
De enorme verscheidenheid aan 
auto’s en mensen maakte dit 
evenement wel zeer verrassend 
en vermakelijk.

Ik raakte even in gesprek met 
één van de ‘bril’kever rijders en 
het bleek dat zijn vader deze bril 
bij Ames nieuw had gekocht. De 
bril is ergens in begin jaren tach-
tig met hulp van Ames weer 
gerestaureerd en in handen van 
de zoon gebleven, die inmiddels 
in Limburg woont.

De toertocht zelf leidde door 
Dordrecht en ging via Papen-

drecht door de Alblasserwaard 
en eindigde via Zwijndrecht weer 
in Dordrecht. Hierbij voerde de 
tocht langs voormalige garage-
panden van Ames en werd kort 
de historie van deze garage’s in 

de routebeschrijving opgenomen. 
Ik kan niet anders zeggen dan dat 
deze manier van het opzetten 
van een toertocht wel zéér ori-
gineel is en een compliment aan 
de organisatie van DiEP waard is.

Een Karmann Ghia weer in de showroom, naast een VW-EOS

Aan KG’s geen gebrek

De stoet rijdt bij mij voor de deur langs

Denk de foto in zwart-wit en je waant je in 

begin jaren 60
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2e	TECHNISCHE	DAG	bIj	VW-DEALER	
LExPOINT	TE	HOOFDDORP
Dit jaar waren we te gast bij VW-dealer Lexpoint te Hoofddorp, de thuisbasis van onze technisch 
adviseur Kees Schultz.  Kees had alles tot in de puntjes verzorgd:
-	 Een	aparte	parkeerplaats	voor	de	Karmann	Ghia’s;
-	 Ontvangst	met	gebak,	aangeboden	door	Lexpoint;
- Een VW-specialist, Kaagkevers met Sander van Hoekelen, was present met onderdelen voor eventuele 

reparaties;
-	 Een	aparte	spreekamer	voor	de	lezing	over	banden	door	Pieter	Singelenberg;
- Diverse bruggen en een remmentestbank.

Na de ontvangst stak Pieter van wal met zomaar wat vragen aan het publiek, waarop hij later met een 
nadere uitleg op terugkwam. De vele begrippen waren niet alleen nuttige wetenswaardigheden voor 
onze Karmann, maar ook zeker voor onze huidige auto’s. Na deze lezing kregen we van Kees een 
rondleiding door de nieuwe garage van Lexpoint.  Het bedrijf is opgedeeld in 3 verschillende bedrijven: 
VW-personenauto’s, Audi en VW-bedrijfswagens. Allen met een eigen ontvangst, showroom, en garage. 
We eindigden in de garage waar inmiddels ook een paar taxaties werden uitgevoerd. Voordat de banden 
aan een nadere inspectie werden onderworpen, konden de auto’s eerst een remmentest ondergaan 
op de remmenbank. Hier kwamen voor diverse mensen toch wel wat verrassende metingen (lees: 
slecht werkende remmen!) aan het licht. Kortom, een zeer nuttige dag!

Ontvangst met Kees’ cabrio

Zowaar even een droog moment voor een leuke foto Gesprekken met de taxateur
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Sander van Kaagkevers met zijn service-bus Aandachtig luistert Sander naar Hubert

Op de brug voor een bandeninspectie en taxatierondeSander geeft ‘Karmann-man’ Patrick nuttige tips

Vele nieuwsgierige blikkenAanvang van de lezing. Pieter heeft het nodige lesmateriaal meegenomen
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EEN	VRIEND,	EEN	GOEDE	VRIEND...
Tekst: dirk de jong

je vraagt je wel eens af hoe 
schrijvers altijd aan hun inspi-
ratie komen, deze mensen 

moeten toch een bijzondere 
gave hebben om hun fantasie zo 
mooi te verwoorden dat wij allen 
daaraan plezier beleven als wij het 
lezen.
Toch is het soms eenvoudiger, 
althans dat beweerde een heel 
bekende schrijver toen men 
hem vroeg waar al die inspiratie 
vandaan kwam. Zijn antwoord 
luidde: “Het woordenboek...”
Als ik een verhaal wil maken, 
aldus de schrijver, pak ik de 
bekende Van Dale en prik met 
gesloten ogen drie maal, met 
die drie woorden ga ik aan de 
slag. Dit simpele concept heb-
ben wij ook geprobeerd om het 
verhaal te illustreren van Monte 
en Janke Groen uit een fraai 
dorpje in het Noordoost Friese 
deel van ons land. Want dit ver-
haal gaat natuurlijk wel over ons 
troeteldier de Karmann Ghia, 
"een vriend, een goede vriend".
Het eerste woord wat blinde-
lings werd gekozen was SPIJT.
Van Dale geeft aan: gevoel dat je 

hebt als je iets hebt gedaan 
waarvan je later vindt dat je het 
niet.... of anders had moeten doen.
Het tweede: TYPE, wordt 
omschreven als soort met 
bepaalde kenmerken. En tenslotte: 
KNIKKERS, klein kogeltje van 
gekleurd glas, waarmee je kunt 
spelen.en wij weten natuurlijk 
ook dat we knikkers ook wel als 
geld aanduiden.
 
Op de foto’s bij dit stukje ziet U 
het kenteken MJ-56-22.
Bijzonder? Ja, immers M staat 
voor Monte en de J voor Janke, 
dat was een van de doorslagge-
vende argumenten toen het 
echtpaar in 1968 een privé-auto 
zocht. Deze auto stond te koop 
in Santpoort en hun oom had 
hen daarop geattenteerd, maar 
toen zij de straat inreden waar 
de auto stond en men het ken-
teken ontwaarde, was eigenlijk 
in hun hart de koop al gesloten.
De auto was ten tijde van de 
koop 5 jaar oud en het spreekt 
voor zich dat men dolgelukkig 
was, omdat er nu een luchtge-
koelde vriend voor de deur stond 

die hen de nodige vrijheid gaf.
En onze kernwoorden uit het 
woordenboek dan?

Nu, eigenlijk is het vooral anno 
2007 SPIJT, dat de auto later is 
verkocht. Niet omdat men geen 
liefde meer kon opbrengen 
voor de Karmann Ghia, nee, 
door tegenslagen kwam men 
op een moment KNIKKERS 
tekort en toen moest het gevoel 
plaats maken voor het verstand.
Het TYPE dat wij aanprikten in 
het woordenboek slaat natuur-
lijk op de speciale Karmann, het 
was nl. het grotere type, geba-
seerd op type 3, wat wij in hob-
bytermen type 34 noemen, een 
auto die nog maar zelden op onze 
wegen wordt aangetroffen.

Drie woorden die eigenlijk het 
hele verhaal vertellen, de foto’s 
zijn een goede herinnering, het 
VW-plezier is in de familie geble-
ven, bij het 30-jarig huwelijk in 
het jaar 2000 werd er stilgestaan 
bij de start van hun geluk, de 
aanschaf van een Karmann Ghia 
34, nu werd dat herhaald door 
de koop van een Karmann VW 
Kever cabrio uit het bouwjaar 1979.
Moeten wij "geluk" nog opzoeken 
in ons woordenboek???
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APK KEURINGEN EN ONDERHOUD
SCHADE HERSTEL
RESTAURATIE
REVISIE MOTOREN
VERSNELLINGSBAKKEN
OCCASIONS
WINKEL MET VW ONDERDELEN

LOODVRIJ !
NEEM NU EEN AFSPRAAK MET 

ONZE WERKPLAATS OM JE 
LUCHTGEKOELDE VOLKSWA-

GEN OM TE BOUWEN NAAR 
LOODVRIJE BENZINE, ZONDER 

VERMOGEN VERLIES
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