
V A R I A

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

UITGAVE VAN DE KARMANN GHIA CLUB NEDERLAND | 15E JAARGANG NUMMER 72 oKToBER 2008

- Zomermeeting: “groene hart-tour” -

- Door noorwegen met De Karmann -

- “Le Bug Show” BeLgië -

- maStercarD -

- Karmann ghia 1500S -



eenvoud maakt het leven mooi

vw classics
gewoon niet te evenaren

wordt het niet eens tijd voor
een echte klassieker?

vw classics
gewoon niet te evenaren

BOERENKAMPLAAN 58, 5712 AG SOMEREN, TELEFOON 0493-470060. E-MAIL: INFO@VWCLASSICS.NL INTERNET: WWW.VWCLASSICS.NL
OPENINGSTIJDEN: DINSDAG T/M VRIJDAG VAN 9.00 TOT 17.30 UUR. ZATERDAG VAN 9.00 TOT 16.00 UUR. DINSDAGAVOND VAN 19.30 TOT 21.30 UUR

VW Clas KGhiaClub 1x A5FC.indd   1 09-10-2007   11:22:02



Karmann Ghia Club nederland 1

Kort van stof

Zoals iedere uitgave kent ook Ghia Varia een sluitingsdatum voor kopij. Logisch, want tussen het 
moment van sluiting en het moment dat Ghia Varia op Uw deurmat valt moet er nog wel het nodige 
gedaan worden en daar is de redelijk wat tijd voor nodig.
Als echter de sluitingsdatum twee weken na de vakantie en vóór alle najaarsevenementen valt kunt U 
zich wellicht voorstellen dat ik nu achter mijn PC zit en tot de conclusie kom dat ik eigenlijk niets te 
melden heb. Nou ja, niets… We hebben inmiddels de eerste vergadering achter de rug met de com-
missie die zich met ons 15-jarig jubileum gaat bezighouden. Sterker nog, we gaan al met de inschrijving 
beginnen. Verderop in deze Ghia Varia vindt U een volledig overzicht. Het ziet er naar uit dat ons jubi-
leum een superfestijn gaat worden gespreid over 2 dagen, waarin wij een ieder de mogelijkheid willen 
bieden om alles of juist een gedeelte mee te maken. Hierdoor proberen wij eigenlijk alle leden te 
bereiken en natuurlijk te bewegen om naar de Veluwe te komen. Ook buitenlandse zusterclubs zullen 
wij niet vergeten. Aan de reacties te peilen zullen we zeker ook een aantal buitenlandse auto’s mogen 
verwelkomen.
Kortom, wordt vervolgd.

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.

Annemiek Pons

Beukenlaan 36

3203 AC, Spijkenisse

T 0181-611 860

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 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?

Meldt dit dan a.u.b. telefonisch of schriftelijk 

aan de Karmann Ghia-ledenadministratie:

Annemiek Pons

Beukenlaan 36

3203 AC, Spijkenisse

T 0181-611 860

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: 

oktober 2008.

De deadline voor kopij is: 15 november 

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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tE KooP aanGEBoDEn
Zie voor details en foto´s (indien door de verkopers beschikbaar gesteld) de KGCN-website: 
www.karmannghiaclub.nl

KarMann GHIa 
tyPE 14 CaBrIoLEt
Bouwjaar 1965, signaalrood. 

U.S.A. import (New-Jersey) 
gerestaureerd in originele staat 
met originele motor.

Nieuwe cabrioletkap (zwart 
“double-duck” vinyl stof + 
mica-achterruit). 
Binnenbekleding nieuw zwart 
kunstleer. Originele Saphire II 
by Bendix druktoets radio.
Chroom bumper overriders, 
chroom kofferrek op de 
motorklep achter.
Zéér mooie en strakke auto in 
perfecte staat.

APK t/m juli 2009.
Vraagprijs: e 17.500,=

KarMann GHIa tyPE 
14 CoUPé
Bouwjaar : 1967 
Kleur : Cremewit, bordeauxrood 
dak Motorinhoud: 1500 cc

Wegens tijd- en ruimtegebrek 
te koop aangeboden.  
Technisch is de auto in zeer 
goede staat. Het plaatwerk 
verkeert in goede staat en de 
bodem is hard. De auto is altijd 

tE KooP GEvraaGD
Voor mijn restauratie van mijn 
Karmann Ghia type 14 Cabrio-
let bouwjaar 1965 zoek ik de 
volgende onderdelen:

•	Rechter	voorscherm
•	Linker	achterscherm
•	Deurpanelen
•	achter	zijpaneeltjes
•	achterbakzitting	en	leuning
•	en	de	originele	asbak

Inlichtingen:
P. Ottervanger
M: 06-14 43 47 30
E: peterottervanger@hotmail.com

KarMann BaBy
Op 3 juni werd ik vader van 
Mateo. En kijk eens hoe goed 
hij in de Karmann Ghia past.  
Na ongeveer 5 weken gingen we 
met hem op stap en hij viel heerlijk 
in slaap. Mijn familie in Venezuela 
geloofde het niet, dus heb ik een 
mooie collage voor ze gemaakt. 

Veel groeten, Adalberto Pacheco

Inlichtingen:
N. Swaneveld
T:  010-48 38 963
M: 06-12 37 11 31
E: n.swaneveld@chello.nl

in onderhoud geweest bij een 
garage en staat binnen. De auto 
is onlangs getaxeerd voor  
een waarde van e 12.750,00, 
rapport ter inzage.  
Prijs in overleg.

Inlichtingen:
Ernest, Ridderkerk
T: 0180-397 826
M: 06-24 76 36 86
E: ernest@hetbruist.nl
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LEDEnMUtatIEs
nieuwe leden
lidnr. naam adres Postcode Plaats Prov. land Telefoon Type modeljr

2081090 Theunissen, M.W.T.M. Rodingsveen 20 7041 VK s-Heerenberg Gld.  0314-663133 14 Coupé 1960

2081088 Gerwen, E.W.M.M. van Veldstraat 25 5473 AH  Heeswijk Br.  06-53234700 14 Cabrio 1971

2081092 Bouvrie, R. des Langevelderweg 1292 2211 AG Noordwijkerhout ZH  0252-376356 14 cabrio 1968

2081096 Lageweg, W. Spoorsingel 42 2613 BG Delft Z.H  015-2138894  

2081097 Brouwer, B. Hanzelaan 34 7606 NM Almelo   054-6816563 14 Coupé 1965

2081098 Vermeulen, P. Bosbeekweg 5 6721 MH Bennekom Gld.  0318-414379 14 Cabrio 1968

2081101 Oord Borst, M.A.van der Mossel 29 1775 JA Middenmeer   0227-577217 14 Coupé 

2081100 Pieters, W. Thorbeckehoeve 13 2743 JH Waddinxveen Z.H.  020 121790066 14 Cabrio 1973

2081102 Ottervanger, P. Doggersvaart 25 1784 PD Den Helder N.H.  0223-722502 14 Cabrio 1965

2081105 Smits, P.J.  Sint Annastraat 83 5932 BV Tegelen   06-44672022  

verhuisd/adreswijziging
lidnr. naam adres Postcode Plaats Prov. land Telefoon Type modeljr

2061024 Notenboom, P.A.L. Graafschap Hornelaan 32 6004 HP Weert   0495-850225  

98405 Folmer, T.A. Lageweg 14 9472 TE Zuidlaren Dr.  050-4095900 14 Cabrio 1972

2010708 Cuijpers, R Roostenlaan 46 5644 GG Eindhoven N.Br.  06-27076704 14 Cabrio 1972

        14 Coupé 1972

2050968 Boot, K. Meester van Hasseltlaan 39 7316 DJ Apeldoorn Gld.  055-3603445 14 Coupé 

2061000 Wit, A. de Vespuccistraat 28 7532 CN Enschede Ovl.  053-4322304 14 Cabrio 1973

opgezegd
lidnr. naam adres Postcode Plaats Prov. land Telefoon Type modeljr

2061024 Notenboom, P.A.L. Graafschap Hornelaan 32 6004 HP Weert   0495-850225  

2020748 Buitenhuis, M.G. Klarenbeekseweg 140 7381 BG Klarenbeek Gld.  055-3011610 14 Cabrio 1967

2020729 Hooymans, E.H.J. Emmapark 50 2641 EM Pijnacker N.Br.  015-3699015 14 Coupé 1969

2030854 Bulken, A.J. van Dwarsweg 39 3702 XA Zeist Utr.  030-6917921 14 Cabrio 1970

2000658 Oostendorp, M.A. Goudrenet 7 4191 DH Geldermalsen Gld.  0345-535088 14 Cabrio 1971

2071064 Broekstra, E.J. Sportparkweg 6 2172 VN Sassenheim Z.H.  0252-231683  

2050977 Korteweg, J.J.K. Solidarnoscstraat 35 2033 BW Haarlem N.H.  023-5339137 14 Coupé 1958

97303 Weustink, B.G.A. Vivaldilaan 11 5056 AW Berkel-Enschot N.Br.  013-5332859 14 Cabrio 1968

Ledenstand per 3 september 2008: 436 leden

Wijzigingen in Uw autobestand of gaat U verhuizen?
Meldt dit dan a.u.b. telefonisch of per e-mail aan de ledenadministratie:

Annemiek Pons
Beukenlaan 36
3203 AC  Spijkenisse
T 0181 - 611 860
E ledenadministratie@karmannghiaclub.nl
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rEDaCtIEwErK

na de oproep in de vorige Ghia Varia voor ondersteuning van het redactiewerk heb ik een 
aantal positieve reacties ontvangen. Nico Zwakman, Jan-Peter Moree en Merik Middelveld 
willen zich graag inzetten om ons blad te voorzien van de broodnodige inhoud. Ook krijg ik 

met regelmaat stukjes van Dirk de Jong, een “stille” aanbidder van de Karmann Ghia.

In hoeverre we de rubrieken echt vorm kunnen geven zal de toekomst moeten uitwijzen, maar ik ben 
ervan overtuigd dat het zeker de kwaliteit en continuïteit van ons magazine ten goede zal komen!

Het komende jaar staat in het teken van het 15-jarig bestaan van de club en daar zal dit redactieteam 
op vele fronten aandacht aan geven en verslag van gaan doen! 
Dat neemt niet weg dat (spontaan) ingezonden stukjes natuurlijk altijd welkom zijn:

Per e-mail: redactie@karmannghiaclub.nl
Of per post:
Haye Osinga
Noordendijk 105
3311 RN  Dordrecht

Tot ziens op één van onze meetings!
Haye

onGEwoon UItErLIJK
Tekst: dirk de jong

bij de productie werd de Karmann werkelijk "onder handen" 
genomen, het belangrijkste stuk gereedschap was dan ook 
de "hand". Wilt U een voorbeeld? Ieder voorspatscherm van 

de Ghia bestaat uit 2 delen, ze werden net zo lang aangepast tot ze 
naadloos pasten en met de hand werd de lasnaad gladgeschuurd. In 
materiaal en afwerking was het dus klasse, helemaal passend in de 
VW-filosofie.

Wij leven nu in een tijdperk van massaproductie, een productiemethode met handwerk is nu onbetaal-
baar en alleen mogelijk bij modellen die voor de meesten onbetaalbaar zijn.
De langzame bouw van de Karmann betekende indertijd een productie van ruim 200 auto’s per dag. 
Een wagen zoals de Karmann heeft dus nu voor de bezitters heel veel voor, een solide gebouwde auto, 
robuust, met de betrouwbare VW-motor, tenminste... als de roestduivel buiten de deur kan worden 
gehouden... De overgebleven exemplaren cruisen in de zomertijd over onze wegen, nagestaard door 
velen, de bezitters veel plezier en rijgenot gevend...
Soms wil je even aan de "geboorte" van je troeteldier denken, vandaar deze op internet gevonden foto 
van de Karmann-productie.
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toEvaL BEstaat nIEt...
Tekst: dirk de jong

althans sommige mensen beweren dat alles in het leven is voorbestemd of zijn er toch zaken 
die je van tevoren niet had kunnen voorzien? Hierbij het relaas wat ons overkwam op een 
zonnige zaterdag in juli rijdende op de snelweg richting Barneveld, rustig rijdend in onze 

moderne Volkswagen werden wij ingehaald door een prachtig glanzende VW Karmann Ghia, als "lucht-
gekoelde" liefhebbers keken wij onze ogen uit bij dit nostalgisch gebeuren. Natuurlijk zorgden wij 
ervoor dat wij de auto in het vizier hielden, immers genieten doet niet alleen de bezitter, maar ook vele 
kijkers kunnen wegdromen bij het zien van een prachtig onderhouden klassieke auto.
Dat wonderen bestaan wisten wij, maar dat onze moderne Volkswagen zijn oudere familieleden zou 
volgen -zonder dat wij er invloed op hadden- naar een parkeermogelijkheid bij een wegrestaurant was toch 
opmerkelijk. En dat gaf nu juist grote reden tot nostalgisch plezier, want bij de parkeerplaats aangekomen 
zagen wij een serie Karmanns, als soldaten in een rij geparkeerd staan, de ademhaling ging sneller, de 
bloeddruk omhoog.....
 
In onze moderne bolide werd de opmerking gemaakt "wat zullen deze mensen gelukkig zijn, veel plezier 
hebben van hun trots bezit". Natuurlijk werd er direct een ronde gemaakt rondom de parkeerplaats 
om al dat moois te aanschouwen, ook zagen wij als amateurpsychologen dat het bij velen meer was 
dan het bezit van de Karmann alleen, de hernieuwde kennismakingen, de optimale sfeer door de heerlijke 
zon, het feest van de saamhorigheid, dat was duidelijk waarneembaar.
Maar als belangstellenden wilden wij meer en dat was de mensen zelf vragen over het bezit van het 
nostalgisch gemotoriseerd schoon..
 
Het eerste tafeltje werd bemand door een ouder echtpaar, duidelijk herkenbaar aan het rode Karmann-
shirt, en op onze vraag wat hen nu zoveel plezier verschafte zei hij "Ik zou tegen U kunnen zeggen, deze 
mooie Karmann rijdt als een sportwagen, is betrouwbaar en degelijk, maar U begrijpt wel dat er voor 
mij meer achter zit, het bezit geeft me een geluksgevoel". Een "geluksgevoel"? was ons antwoord, dat is 
voor ons fijn om te horen, wij zoeken ons hele leven al naar geluk…
“Voor mij is het heel gemakkelijk”, aldus de man in het rode shirt, “Geluk is voor mij een gewaarwording 
die ik een paar minuten geleden heb ondergaan, bij het oprijden van het terrein zag ik al vele Karmanns 
geparkeerd en alleen het aanschouwen daarvan geeft me dat gevoel”.
Het tweede - veel jongere- echtpaar kon ook leuk verhalen over het Karmannbezit, de jonge vrouw 
had een wel bijzondere opmerking: "Weet U, het bezit van de Karmann activeert mijn knuffelinstinct". 
Vol verbazing werd dit door ons herhaald, "Knuffelinstinct?", “Ja”, zei ze, “U mag het gerust weten, als hij 
s avonds na de rit in de garage wordt geparkeerd geven wij hem een aai over het spatbord en dat is 
van wezenlijk belang voor onze gezondheid”. “En kijkt U nu eens om U heen, al die vriendschappen, de 
zomerrit van vandaag. De sociale banden die wij hebben met elkaar is het goedkoopste medicijn die 
wij hebben”. Overdreven allemaal? Nee, zeker niet, wij hadden groot plezier bij het aanschouwen van 
al die mooie Karmann uitvoeringen, en beseften eens te meer: "Geluk" is ook de vreugde die je met 
anderen deelt.
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Aan alle leden van KGCN,

Zoals U in de Ghia Varia van mei 2008 heeft gezien, zijn we begonnen met de voorbereidingen van het 
Jubileumweekend, dat op 16&17 mei 2009 zal gaan plaatsvinden. Dit is het weekend zoals eerder in 
Ghia Varia genoemd ná Moederdag en vóór Hemelvaartdag, dit is in combinatie met de voorjaarsrit. 
Het bestuur en de jubileumcommissie zijn op 27 augustus jl. om de tafel gaan zitten en hier is het 
volgende uitgekomen:

aankomst op zaterdag 16 mei
•	aankomst	tijd	tussen	13.00	en	14.00	uur	ontvangst	koffie	met	iets	lekkers
•	om	ongeveer	15.00	uur	korte	rondrit	50	à	55	km	door	de	omgeving
•	terug	in	het	hotel,	inchecken,	drankje
•	19.00	uur	aanvang	gezamenlijk	koud/warm	buffet
•	avondprogramma	nog	in	te	vullen,	suggesties	zijn	welkom

Zondag 17 mei
•	9.00	uur	gezamenlijk	ontbijt	-	uitchecken
•	10.00	-	11.00	koffie	met	iets	lekkers	voor	zondagdeelnemers
•	11.00	gezamenlijke	start	rondrit	met	onderweg	uitreiking	lunchpakket
•	14.30	-	15.00	uur	einde	(rondrit	plaatselijke	locatie	op	de	Veluwe)	met	daarbij	
 aansluitend Concours d'Élegance met prijsuitreiking 
•	met	als	afsluiting	(borrel)	hapje	en	drankje	als	afsluiting	van	een	
 schitterend, onvergetelijk 15 jaar KGNC Jubileumweekend

Maar... toen dachten we, misschien zijn er wel leden die denken de Veluwe, prachtige omgeving: waarom 
niet een nachtje extra? U kunt kiezen voor nacht van 15-16 mei en/of de nacht van 17-18 mei.

Het Golden Tulip Garderen is een schitterend hotel met zeker voor ons als autoclub een heel belangrijk 
voordeel: een goede en grote parkeermogelijkheid.
Mooie kamers, goede verzorging, centraal gelegen en voor degene die zich wil laten verwennen op een 
(eventueel) extra dag, er is een prachtig Wellnesscenter in het hotel, kortom.... kijkt U eens op hun 
website: www.guldentulipgarderen.nl

toeristische tips
•	Paleis	Het	Loo,	www.paleishetloo.nl	
 (denk aan Uw ANWB-card voor korting op toegangsprijs+parkeren)
•	Nationaal	Park	de	Hoge	Veluwe,	www.hogeveluwe.nl
•	De	Apenheul,	www.apenheul.nl
•	Koningin	Julianatoren,	www.julianatoren.nl
•	Minigolfbaan	van	Terra	Nova,	www.terranova-putten.nl

Kortom: er is genoeg te beleven!

JUBILEUMfEEst 15 JarIG     
BEstaan van DE KGCn
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Ook voor leden die wegens werk/tijd/principe niet het hele weekend aanwezig kunnen zijn, is er ook 
de mogelijkheid om alleen de zaterdag of alleen de zondag deel te nemen, zodat iedereen toch mee 
kan genieten van ons jubileum. 

Voor alle leden die deelnemen aan het weekend of een dagprogramma hebben we nog een aantal 
attenties, verrassingen, geschenk/aandenken in petto. Wij hebben er zin in en zien enthousiast uit naar 
Uw reactie.

Heeft U ook belangstelling gekregen om deel te nemen aan dit Jubileumweekend met één of meerdere 
overnachtingen? Dan willen wij graag vóór of uiterlijk op 20 december 2008 opgave van de door U te 
maken overnachting(en), dit i.v.m. optionele afspraak met het hotel.

Suggestie: leuk/origineel kado voor Sinterklaas of onder kerstboom: jubileumweekend KGCN!?

In de Ghia Varia van maart 2009 zal een 2e inschrijvingsronde mogelijk zijn maar alleen voor het dag-
programma van de zaterdag of de zondag!

Kosten
Optionele nacht 15 - 16 mei 2009 € 75,00 per kamer per nacht, inclusief ontbijt op basis van 2 pers. 
excl. € 1,50 toeristenbelasting p.p.p.n.

Jubileumweekend dagprogramma’s, zoals hierboven vermeld, met nacht van 16-17 mei incl. ontbijt  
€ 62,50 per persoon ( op basis van 2 pers.kamer) excl. € 1,50 toeristenbelasting p.p.p.n.

Optionele nacht 17 - 18 mei 2009 € 69,00 per kamer per nacht, inclusief ontbijt op basis van 2 pers. 
excl. € 1,50 toeristenbelasting p.p.p.n.

Nico & Sonja de Winter
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LanGs BErG En DaL... 
KLInKt HoornGEsCHaL...
Tekst: dirk de jong

Ja, dat was in de tijd van de postkoets, nu hoort er iets anders bij, 
althans dat meldde de advertentie van Graetz, waarvan U duidelijk 
een exemplaar ziet hangen onder het dashboard van de Karmann 
Ghia. Wij willen vandaag de dag graag iets anders horen, ook een 
onbetaalbare klank, de volle zuivere toon van onze boxermotor 
streelt het gehoor....

Toch komt er iets overeen in deze advertentie, er staat “de radio van Graetz is een betrouwbare reis-
genoot met wonderlijke prestaties” en dat vinden wij ook van onze Karmann. De foto geeft een beeld 
van toen, de vriendelijke dame met het hoofddoekje geeft toch een aparte bekoring. Wij voelen ons 
aangetrokken door mensen met dezelfde Karmann-passie, zelfs als wij dit fotootje zien, begint de 
geschiedenis weer te leven en beseffen dat ons rijk bezit ons kan voeren ‘door berg en dal’.

“aLtIJD JE 
MastErCarD 
BIJ JE”
Tekst: nico Zwakman

Afgelopen zomer waren wij op vakantie in 
Zwitserland. Voor een paar leuke kiekjes blijf 
je in het buitenland altijd speuren naar een 
Karmann Ghia in het wild. Die hebben we 
niet gezien, maar in een groot warenhuis in 
Bern viel ons oog op bijgaande folder. Een 
creditcard maatschappij adverteert met 
“designen Sie Ihre persönliche M….Master-
card”. Naast een leuke dame, gebruiken ze 
als voorbeeld een Volkswagen Karmann 
Ghia! Kijk, daar wordt je van binnen toch 
weer warm van.



Westerwind Nederland
Kreeft 16, 4401 NZ Yerseke

Holland
Tel.: (31) 0113-503555
Fax: (31) 0113-503255

info@paruzzi.com

0113-503555 (Nederland)
09-3494131 (België)

NU TE DOWNLOADEN:
www.paruzzi.com

vanaf  4,95

ZIE OOK ”NIEUWE PRODUCTEN” OP WWW.PARUZZI.COM

Het grote keverboek
 15,- incl. verzending.

Het busboek
 7,50 incl. verzending.

 20,-
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voLKswaGEnMUsEUM tE woLfsBUrG
Tekst: nico Zwakman

Het is al even geleden, maar aangezien ik de schrijverspen voor ons clubblad pas recent heb opgepakt, 
hierbij een verslag van mijn bezoek aan het Volkswagenmuseum in Wolfsburg in de zomer van 2006.

Al een tijdje was het een wens van mij om het Volkswagenmuseum te bezoeken. Samen met een 
vriend besloten we dat die zomer te doen. We zouden het bezoek combineren met een bezoek aan 
Autostadt. Nu is Wolfsburg beroemd om zijn Volkswagenfabriek, het dito museum en Autostadt, maar 
de stad zelf is verre van pittoresk vonden wij. Die hebben we dan ook maar links laten liggen.
De dag na aankomst zijn we meteen richting Volkswagenmuseum gegaan. Vol verwachting volgden wij 
de borden richting museum, maar hoe verder we kwamen, hoe troostelozer de omgeving werd. Het 
museum bevindt zich in een soort industriegebied en is ondergebracht in een matig onderhouden 
pand. Bij binnenkomst doet het een beetje denken aan Oost Europa, grauw, eenvoudig en weinig uit-
nodigend. Nadat we ons kaartje hadden gekocht, liepen we een lange, vrijwel lege gang door naar de 
museumvloer. Maar daar stonden ze dan wel, de Volkswagens die de fabriek verderop ooit had voort-
gebracht. 140 verschillende auto’s verspreid over 5000 m2 oppervlakte. De auto’s stonden minder 
netjes gerangschikt als op de foto’s van de website en waren ook niet allen voorzien van een bordje 
met tekst en uitleg, maar dat mocht de pret niet drukken. Genietend hebben we alle auto’s uitgebreid 
bekeken, want het was niet druk en niet alle auto’s stonden achter hinderlijke touwtjes. De Karmann’s 
zijn rijkelijk vertegenwoordigd in het museum. Er stonden verschillende typen en uitvoeringen, waar-
onder het prototype uit 1953 (helaas was die tijdens ons bezoek uitgeleend) en een prototype van de 
type 34 uit 1960. Ook stond er de bijzondere Karmann Ghia TC 145 uit 1970, die ik nog nooit in het 
echt had gezien. Een impressie van de Karmann’s:

Die zelfde dag hebben we ook nog een bezoek gebracht aan Autostadt. Een evenementenpark opgezet 
door het Volkswagenconcern, waar alle merken zijn vertegenwoordigd in een eigen paviljoen. Die 
paviljoens vonden wij niet zo heel interessant, maar het automuseum van Autostadt des te meer. Hier 
staan vele auto’s tentoongesteld in uitmuntende staat. Vaak niet meer dan een paar kilometer op de 
teller, zo van de band het museum ingerold. Zo ook bijvoorbeeld een Golf 1 met maar 10 kilometer 
op de teller en geheel in originele staat, om van te kwijlen. Het museum heeft tevens een uitgebreide 
shop, waar ik een paar boeken over de Karmann Ghia hebben kunnen kopen. Een impressie van de 
tentoongestelde auto’s:

Tot slot, overweeg je een bezoek aan het Volkswagenmuseum in Wolfsburg, combineer dat dan met 
een bezoek aan Autostadt. Beide bezoeken zijn in 1 dag goed te doen, zeker als je in Autostadt alleen 
voor het museum komt.



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



Karmann Ghia Club nederland16

noorwEGEn 
MEt DE 

KarMann 
GHIa

Tekst: dirk & nel van der Zwan

Hallo allemaal,
 
Hierbij een verslag van onze fan-
tastische vakantie in Noorwegen 
en natuurlijk met de Karmann 
Ghia, die voor het vertrek een 
grondige beurt kreeg. We ver-
trokken op 25 mei 2008 om 
7.30 uur vanuit Vlaardingen naar 
Kiel en het regende pijpenstelen, 
we moesten op tijd in Kiel 
(Duitsland) zijn, dus we besloten 
via de snelweg, met circa 95 km 
per uur naar Kiel te rijden.
 
Richting Osnabrück werd het 
gelukkig droog, maar voor Bremen 
begaf het rechter knipperlicht 

het, de oorzaak was slecht contact 
van het lampje wat snel verholpen 
was, maar helaas brak het boutje 
door het knipperlichtglas, maar 
secondenlijm bij een benzine pomp 
gehaald deed wonderen, dus we 
konden weer verder.
 
Toen wij onderweg naar Kiel waren, 
kwam er een groep Noorse 
motorrijders naast ons rijden en 
die staken hun duim omhoog, 
na 600 km om 16.30 waren wij 
in Kiel.
 
Om 17.30 uur gingen we de 
boot op, waar we één nacht 
zouden slapen, toen wij aan het 
eten waren zag één van de 
motorrijders ons zitten en kwam 
naar ons toe en zei "very nice 
car, die Karmann Ghia", dat was 
wel leuk dat hij ons herkend, en 
hij vroeg wat we gingen doen en 
wij zeiden dat we door Noor-
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wegen gingen toeren, hij zei dat 
we heel goed weer kregen, nou, 
dat had hij goed, we hadden 12 
dagen stralend weer en dat voor 
Noorwegen,	twintig	à	vijfentwin-
tig graden.
 
De volgende dag om 9.15 bij 
Gotenburg van de boot af, nou, 
onze eerste kennismaking met 
Gotenburg in Zweden was gelijk 
om 9.20 uur alcoholtest (ook 
goedemorgen), maar we mochten 
toch door.
 
Na Gotenburg de snelweg op, 
daar gingen wij een vrachtwagen 
inhalen, dit werd niet gewaar-
deerd door een Zweedse Saab-
rijder, veel licht en herrie achter 
ons, na het inhalen van de vracht-
wagen ging de Saab-rijder ons inha-
len waarbij ik een vermanend 
vingertje opstak (niet de mid-
delste), waarop de Saab-rijder 
ons gelijk ging afsnijden en 
opeens stevig ging remmen en 
daarna direct de snelweg afging. 

Van deze actie begrepen wij 
niets, want een mooier uitzicht 
op een achterkant van de Kar-
mann Ghia is er toch niet? Dit 
snel vergeten en met open dak 
rijdend gingen wij richting Oslo, 
we hadden drie hotels, één in 
Nordseter, één in Opdall en één 
in Hemsedal.
Daar verbleven we 2 x 3 nach-
ten en 1 x 4 nachten, deze reis 
was georganiseerd via de 
ANWB, dit was heel goed gere-
geld, want je kreeg er een 
ANWB-boek bij wat er te doen 
was in Noorwegen, en ook een 
reisbeschrijving wat er te doen 
was in de plaatsen en omlig-
gende plaatsen, waar we waren.
In Lillehammer kon je naar de 
skispringschans, 956 treden omhoog 
waar de Olympische Spelen zijn 
geweest, je kon met een boot 
mee, museums, wandelroutes, 
watervallen, met een trein mee 
door de bergen, het waren alle 
drie wintersportplaatsen en onder-
weg naar elke plaats zag je zoveel, 

we reden één keer tussen 
sneeuwwanden van twee meter 
hoog, bij een temperatuur van 
23 graden, ongelofelijk!
 
Bij Nordseter gingen we naar 
het plaatsje Ringebu een zoge-
naamde Staafkerk bezoeken, 
deze was gebouwd in het jaar 
1220 en was geheel opgebouwd 
van hout, zonder maar één spij-
ker te gebruiken, tijdens het rij-
den er naar toe gingen wij een 
schroeilucht ruiken, de linker 
achterrem was vastgelopen, na 
voorzichtig achteruit en vooruit 
te rijden schoten de remschoe-
nen los, wij lieten de remmen 
afkoelen, daarna wat remproe-
ven gedaan. De Karmann remde 
weer prima en we besloten ver-
der te rijden en wij hebben geen 
last meer gehad, ondanks het 
toch stevig remmen op de berg-
wegen.
 
Tijdens het verblijf in Opdall gin-
gen we naar het plaatsje Roros 
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een kopermijn bezoeken, de 
gids die ons door de mijn gan-
gen zou loodsen bleek vroeger 
ook Karmann Ghia hebben 
gereden, dus veel gepraat over 
de Karmann Ghia en weinig 
over de kopermijn, wat later 
ruimschoots werd ingehaald.
 
Omdat je dat boekje kreeg, 
kwam je heel gauw andere Hol-
landers tegen, die ook via de 
ANWB besproken hadden. Wij 
waren al heel snel bekend en 
dat kwam door de Karmann 
Ghia, dan hoorden wij steeds 
weer "daar heb je ze weer in dat 
groene sportwagentje" of als wij 
ergens liepen dan hoorden we 
weer "ja, we wisten dat we jullie 
wel weer tegen zouden komen”. 
Toen we terug naar de boot 
gingen hoorden we "ja, hoor 
daar heb je hen ook weer", dan 
keken wij elkaar aan zo van 

"moeten wij die kennen?"
 
Noorwegen is een schitterend 
mooi land om te rijden, mede 
dankzij het mooie weer natuur-
lijk, het is jammer dat het zo ver 
weg is, anders zou je een mooie 
rit uit kunnen stippelen.
 
Maar aan alles komt een eind, na 
het verblijf in Hemsedal terug 

naar Gotenburg met de boot 
naar Kiel (Duitsland) en zo naar 
Vlaardingen, afijn, na 3911 km, 
330 liter benzine, ‘n 1/2 liter olie 
en het nodige loodvervanger 
heeft de Karmann ons weer vei-
lig thuis gebracht en zijn ver-
diende rust gekregen.

Groetjes Dirk en Nel van der 
Zwan.





Wij helpen 
u graag 
op weg

www.hlb-schippers.nl

Alkmaar • Amersfoort • Amsterdam • Den Helder • Naarden 

85430_HLB_ADV_170x240  25-01-2008  11:28  Pagina 1
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DE KarMann GHIa 1500s
Tekst: dirk de jong

hij ziet er anders uit, hij is wat sneller, hij is wat zwaarder, hij kost wat meer. Deze grote broer 
van het bekende succesvolle type 14 bood meer ruimte en comfort, voor mensen met en zonder 
Bagage. Hij werd natuurlijk met dezelfde zorgvuldigheid gebouwd als de andere Karmanns. 

Toen de nieuwe grotere Karmann in de begin 6o-er jaren op de tentoonstelling van Frankfurt werd. 
Geïntroduceerd, oogstte hij grote bewondering, men was verrast door de fraaie vormen van dit nieuwe 
model, gebaseerd op de bodemgroep van de 1500/1600-serie van Volkswagen. 
 
Ja, welke Karmann was nu de mooiste? Het type 14 was inmiddels een groot succes en VW hoopte dat 
deze Karmann type 34, naast zijn succesvolle broertje, ook hoge verkoopcijfers zou halen. De bedoeling 
was dat de 34 de 14 uiteindelijk zou vervangen. Maar alras bleek dat de grotere Karmann toch in de 
schaduw zou blijven staan, de tegenvallende verkopen beperkten de productie tot ruim 41.000 stuks 
en de beeldschone cabrio, die tegelijkertijd was te zien in Frankfurt, haalde de productie helaas niet.
 
De concurrentie had voor de prijs van rond de 10.000 gulden ook het nodige te bieden, hetgeen een 
vlotte verkoop niet gemakkelijk maakte. Toch bleef hij tot 1969 in productie, maar de aantallen waren 
zodanig dat nu meer dan 50 jaar later er weinig meer rijden, sterker nog, ‘t is een unicum als U deze 
fraaie Karmann op de weg tegenkomt! Het had er wellicht anders uitgezien als de auto ook daadwerkelijk 
in Amerika op de markt was gekomen, maar buiten een paar presentatie-exemplaren kwamen er geen 
grote Karmanns naar de States.
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ZoMErrIt 2008: ´Gr oEnE Hart-toUr´
Tekst: betty & Gerard

We vertrokken bij ons vandaan om 9.30 uur na een bakkie gedaan te hebben met de "De 
Wintertjes". Even tanken onderweg zodat we de rit weer konden rijden. Onderweg zoals 
gebruikelijk kijkers en ‘duimers’. (Duimers betekent duimpie omhoog en lachen!) Spik en 

span zagen ze er weer uit, onze dames. Gerrie en Maurits verwelkomden ons en de koffie met gebak 
stond klaar. De route, munten en bonnen in ontvangst genomen te hebben, bijbabbelen met de andere 
Karmann-vrienden.
De route in het midden van ons land was weer geweldig, zo zie je maar dat ons landje toch ook heel 
mooi is. We hadden gelukkig prachtig weer. Heel interessant, de uitleg van bomen en planten in het 
museum, daar waren we nooit op gekomen om dat ook nog eens te bezoeken. Het van-alles-en-nog-
wat-museum was ook heel erg leuk om alles uit onze jeugd weer eens terug te zien. Ook de prachtige 
tekeningen en schilderijen waren zeer de moeite waard. De smalle landelijke wegen langs de plassen 
waren af en toe spannend. 's Avonds zijn we met ons gezellige cluppie na een fantastisch buffet nog 
even blijven kletsen en nagenieten van de leuke dag die ons beloofd en nagekomen was.
 
De reis naar huis is ook goed verlopen, we hebben met de De Wintertjes nog een bakkie gedaan en 
even nagepraat om daarna nog te dromen over deze dag die de boeken weer ingaat als succesvol.

ontvangst bij AC restaurant Bodegraven Organisator Gerrie Schouten druk bezig met de inschrijvingen

Een mooie neusGasten uit het Duitse Kleve
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ZoMErrIt 2008: ´Gr oEnE Hart-toUr´

Worstelaar nr. 2

Zon & Karmann’s, dat blijft een mooi plaatje!

Deze toevallige passante had vroeger ook een Karmann gehad en was 
dolenthousiast bij het weerzien van deze auto’s!

Worstelen met het ‘rondrit schildje’

In de tuin van het boomkwekerijmuseum te Boskoop

Aankomst bij het museum ‘van alles en nog wat’

Typisch Hollands plaatje

Inmiddels alweer een aardige verzameling Karmanns
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yoUr DrEaMCar Is GoInG to stay a 
DrEaM?? wE HavE tHE CasH for yoU... 
so GEt It.
 
Zo adverteerde een Engelse 
bank in de 80-er jaren om een 
persoonlijke lening af te sluiten, 
onze klassieke Karmann was 
aantrekkelijk als "dreamcar". Als 
men de lening afsloot voor de 
Karmann, was de eigenaar trots 
op zijn coupé en de "luxe op 
maat" was ook erg aantrekkelijk 
voor de bank.

DE GrotE vErDwIJntrUC…
 
Tekst: anja Tribus

Bij het eindpunt van de zomerrit wilde Vincent Mekenkamp zijn korte broek voor een lange ver-
wisselen. Korte broek dus uit en lange aan. Korte broek werd in de kofferbak gedaan en klep 
dicht! Broekspijp van de korte zat tussen de klep. Klep ging niet meer open. Via de hendel in het 

handschoenenkastje de klep proberen te openen, helaas, deze zat op slot. Sleutel zat in de korte broek!!! 
Met geweld het handschoenenkastje geopend om de klep open te krijgen. De sleutel weer gevonden.



neuffer
Al meer dan 20 jaar houden wij ons bezig met de Karmann Ghia en zijn één van de grootste bedrijven 
wereldwijd, die zich enkel met handel in vervangingsdelen en restauraties bezig houden. Wij hebben een 
grote voorraad aan originele en gebruikte vervangingsdelen, alsook een goede keus aan replica-onderdelen. 
In onze werkplaats worden alle replica-vervangingsdelen uitgeprobeerd en ingebouwd voordat we deze in ons 
assortiment opnemen. Dat garandeert voor U de best mogelijke kwaliteit.

Hieronder enkele aanbiedingen:
•	Deurrubberset,	4-delig	origineel	VW	e 80,-
•	Kofferkleprubber,	voor,	origineel	VW	e 36.-
•	Achterlichtglas,	8/69	-	7/71,	rood/geel,	origineel	VW	e 75.-
•	Koplamppot,	alle	bouwjaren,	-	made	in	Germany	e 59,-
•	Voorruit,	helder	glas,	-	made	in	EEC	e 179.-
•	Bodemplaathelften,	per	set-	made	in	EEC	e 249.-
•	Achterklep	bagagedrager,	verchroomd	-	made	in	Germany	e 179.-

Wilt U onze katalogus bestellen, stuur dan een e10,- biljet naar ons of maak het bedrag via Paypal over 
aan lars-neuffer@t-online.de. Bij de catalogus ontvangt U ook een besteltegoedbon ter waarde van e10,-!

Bij ‘n een bestelwaarde vanaf e1.000,- leveren wij franco naar Holland! Wij hebben continue een goede 
keus aan mooie rijklare Karmann Ghia’s, alsook restauratieprojecten. Meer info daarover is te vinden op onze 
website, www.karmann-ghia.de

Neuffer - The Karmann Ghia Specialist | Gerhard Gerdes Str. 17 | 37079 Göttingen
Tel. 0049 551 50 50 70 | Fax 0049 551 50 50 750 | E-mail: info@karmann-ghia.de
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LE BUG sHow 2008 – BELGIë
Tekst: marcel daniels

Al vanaf m’n 16e ben ik een luchtgekoelde Volkswagen fan (nu inmiddels 37 jaar oud). De afgelopen jaren heb ik 
een aantal Kevers in bezit gehad en sinds 2003 ben ik de trotse bezitter van een citroen gele Karmann Ghia Type 
14 uit 1971 welke oorspronkelijk naar Amerika verscheept is.

ik heb de auto in redelijk origi-
nele staat gekocht en inmiddels 
heb ik de originele 1600 cc 

motor laten reviseren en rij ik 
nu loodvrij, de schijfremmen zijn 
gereviseerd en vorig jaar is de 
body gerestaureerd en opnieuw 
in de originele kleur gespoten. 
Hij staat thuis in Hilversum in de 
garage en ik rij er regelmatig 
mee naar meetings en bij mooi 
weer in het weekend ga ik samen 
met mijn vrouw en zoontje Luuk 
(ik heb een extra gordel achterin 
laten zetten) vaak een stuk toeren.

Al vele jaren ga ik naar evenemen-
ten van de Keverclub (Maurik/
Budel, VW Euro, Winterfestijn, 
regiomeetings, technische dagen, 
etc.) en de laatste jaren probeer 
ik ook bij Karmann Ghia happenings 
te zijn (50 jaar KG, rondritten, 
etc.).

Het leek me ook wel leuk om 
eens naar een evenement in het 
buitenland te gaan met m’n 
eigen Karmann. Helaas was ik 

begin deze zomer op vakantie 
tjdens de 2e European Bug In in 
België dus deze heb ik voorbij 
moeten laten gaan. 

Het weekend van 23-24 augustus 
kreeg ik een herkansing bij Le 
Bug Show in Belgie. Deze meeting 
wordt al een paar jaar georgani-
seerd op het circuit van Fran-
corchamps bij Spa maar de 
organisatie heeft dit jaar uit 
moeten wijken naar een oude 
luchtmacht basis bij Brustum – 
St Truiden. 

Zaterdagochtend met vrouw en 
kind vertrokken in de Karmann. 
Eerst op weg naar Maastricht 
waar m’n schoonouders wonen 
en daar vrouw en kind afgezet. 
Vlak bij Maastricht begon het 
ontzettend te hozen maar geluk-
kig was het na een half uur weer 
droog dus om half twee toch 
maar de knoop doorgehakt om 
verder naar Brustum te gaan 
(zo’n 45 minuten rijden van 
Maastricht).

De Nederlandse evenementen 
zijn meestal tiptop georganiseerd; 
overal staan duidelijke aanwijzin-
gen, alles verloopt zeer ordelijk, 
auto’s worden netjes geparkeerd 
en rondrijden is uit den boze. 
Hier was dit compleet anders! 

De website van Le Bug Show 
gaf geen exact adres dus had ik 
m’n TomTom maar ingesteld op 
het centrum van het plaatsje. 
Toen ik hierbij in de buurt was 
zag ik al meerdere VWs kriskras 
heen en weer rijden en veel 
mensen met schouders en armen 
in de lucht gebaren: “Weet jij waar 
het is?”. Uiteindelijk bij de lucht-
macht basis aangekomen kon ik 
eerst € 30,- afrekenen voor m’n 
auto (in Nederland mag je juist 
met luchtgekoeld gratis het ter-
rein op!) en nog € 10,- voor 
mezelf. Wel een T-shirt erbij. Op 
het terrein zelf werd me al gauw 
duidelijk dat dit andere (wel ook 
erg lekkere!) koek was als ik 
gewend ben!
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Waar in Nederland zo’n tachtig 
procent van de auto’s redelijk 
standaard is is dat hier kompleet 
het tegenovergestelde! Rat-look, 
Primer-look, Cal-look, Old 
Speed, Resto-look, German-
look en alles wat er tussenin zit 
behalve standaard! Van ogen-
schijnlijk compleet verrotte rat-
look kevers en bussen tot beter 
dan nieuwe Resto-look met 
Fuchs velgen en high perfor-
mance motoren alles reed hier 
rond! Reed hier rond inderdaad, 
want dat bleek gelijk een van de 
hoogte punten van het evene-
ment: je kon gewoon de god-
ganse dag heen en weer rijden 
over het terrein en dat werd 
dan ook in grote getallen gedaan! 
Afgeladen cabrio’s, Spijlbussen 
met verstelbare luchtvering, 
Kevers met brullende stingers 
die heen en weer rijden en toe-
schouwers in klapstoeltjes (de 
camping was ook gewoon mid-
den op het terrein) die in een 
beetje hippie sfeertje dat wat 
voorbij kwam beoordeelden. 
Wel mooi de hele dag dat 
gepruttel van die boxers.

Het aantal Karmann’s was beperkt 
maar degene die ik zag waren 
wel, in hun ‘genre’, van hoge 
kwaliteit! Type 14s en 34s die ik 
kende uit bladen als Ultra VWs 
zag ik hier gewoon rond rijden 

(zie foto’s). Die Belgen en Fransen 
houden wel van een hoog 
detail- en afwerkingniveau!

Een ander hoogte punt was de 
400m sprint. Ook hier een paar 
snelle Karmann’s en de organi-
satie had zelfs een demonstratie 
van een Frans jetcar team gere-
geld. Erg indrukwekkend! Alles 
in een zeer gemoedelijke sfeer ; 
een soort Woodstock maar dan 
voor VWs!

Behoorlijke onderdelenmarkt ook.  
Veel Duitse en  Franse handelaren 
wel met behoorlijk prijzig assor-
timent, maar waar is dat nou 
niet tegenwoordig? Ik heb nog 
een leuke radiografisch bestuur-
bare Karmann van Maisto(net 
op de markt!) voor m’n zoon 
gekocht bij de stand van Van 
Gilst Kevers uit Nederland 
(www.gilstkevers.nl).

Om een uur of vijf besloot ik 
maar eens te vertrekken, ik had 
m’n schoonmoeder beloofd bij 
haar te eten. Er gingen al aardig 
wat VWs weg en bij de eerste 
rotonde waar ik eigenlijk links 
moest werden we door iemand 
van de organisatie rechtdoor 
gestuurd. Ik dacht nog dat het 
wel een omleiding zou zijn om 
de rest van het verkeer te ont-
lasten totdat ik weer de lucht-

machtbasis zag en we inmiddels 
met drie rijen dik alleen luchtge-
koeld reden! 

Ik bleek midden in de ‘grote 
parade’ te zitten! Honderden 
VWs stapvoets drie, vier rijen 
naast elkaar toeterend, zwaai-
end, fotograferend, filmend, met 
korte sprintjes tussendoor, men-
sen op het dak van bussen, enz., 
enz. Absolute klapper van de 
middag was de terugkomst op 
de landingsbaan van de basis. 
Net alsof je na een lange file bij 
zo’n rits tolpoortjes op de 
Franse Autoroute vandaan rijdt 
maar dan met alleen maar 
Kevers, Bussen, Karmanns! Wat 
een belevenis!

Uiteindelijk een uur later als 
gepland bij schoonmama aan 
tafel maar wel weer een hele 
ervaring rijker.

Absoluut een aanrader voor 
ieder die van luchtgekoelde VWs 
houdt en weer eens iets anders 
wil. Misschien als rechtgeaarde 
Hollander wel je auto buiten 
het terrein parkeren dat scheelt 
weer 30 euro (was namelijk gek 
genoeg gratis!)!

Hartelijke groeten,

Marcel Daniels uit Hilversum
sharonmarcel@hotmail.com
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voor e 80,-PEr Jaar, 
HIEr Uw sPonsor-LInK!

Maatwerk in kastenwanden. Advies, ontwerp & realisatie.

haVeKa bV | de GrafiSChe ParTner

van Henaertweg 23 | 2952 CA Alblasserdam
Tel 078 - 691 23 23 | Fax 078 691 50 25 

info@haveka.nl | www.haveka.nl

ADViEs	EN	iNsTALLATiE	•	ELECTRoTECHNiEK	•	DoMoTiCA

 
meCO hOlland

Karperweg	14	•	1317	sN		Almere
Tel 036 - 548 22 00
www.mecoholland.nl

abb interieurbouw bv
Waalderweg	26	•	7263	RW	Mariënvelde
Tel.	0543	-	47	12	11•	Fax.	0543-47	12	60

www.abb-interieurbouw.nl	•	info@abb-interieurbouw.nl

De sponsorlink in Ghia Varia is bedoeld voor diegenen die de Karmann Ghia Club Nederland willen 
ondersteunen. Voor e 80,00 per jaar brengen wij uw organisatie onder de aandacht en ondersteunt 

u onze vereniging. De sponsorlink is geen alternatief voor bedrijven die hun VW/luchtgekoelde 
diensten/producten willen aanbieden. Hiervoor bieden wij u de mogelijkheid om te adverteren.





Slikslootstraat 2
2921 LH  Krimpen a/d IJssel
Tel. (0180) 55 12 11
E-mail: info@hbvankranen.nl
www.hbvankranen.nl

Autolas- Restauratiebedrijf

H.B. VAN KRANEN
luchtgekoelde volkswagens

Restauratie    Reparatie      Onderdelen      APK 
Onderhoud van alle luchtgekoelde VW-types en klassieke Porsches
Levering en herstel plaatwerk type 14      Onderdelen type 1, 2 en 3

Garantie op al onze reparaties!

De leukste auto in de straat . . .

daar zorg je natuurlijk goed voor!


