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2009: het jaar van de evenementen

Ons nieuw gevormd evenemententeam staat te trappelen om in 2009 een aantal bijzondere meetings 
te gaan organiseren. We beginnen alvast met het Kever Winterfestijn, dat wat ons betreft natuurlijk in 
het teken van de Karmann zal staan. Als alles volgens plan verloopt gaan we een mooie presentatie 
geven van zowel filmmateriaal van het afgelopen seizoen als ook een presentatie van 2 zogenaamde 
‘low light’ Karmanns op onze stand. Iedereen is van harte welkom natuurlijk voor koffie, ‘n praatje en 
wellicht een mooie gelegenheid om zichzelf aan te melden om de club te helpen.
Ik hoop in 2009 dan eindelijk mijn eigen Karmann resto-project verder te kunnen gaan. Mijn wens is 
deze rijdbaar te maken voor het jubileumweekend. Dat betekent dat er nog heel veel werk verzet 
moet worden…
Bij deze wens ik iedereen prettige feestdagen en dat we in 2009 weer vele plezierige kilometers met 
de Karmann Ghia kunnen maken!

Haye Osinga, Redacteur K.G.C.N.  

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

Slingerstraat 7

4641 GJ Ossendrecht

T 0164 674170

E webmaster@karmannghiaclub.nl

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: 

maart 2009.

De deadline voor kopij is: 30 januari 

2009. 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

te KOOP
Diverse onderdelen voor verschillende bouwjaren, maar vooral van 
type vanaf 8-'69, wegens verkoop van mijn Karmann Ghia.

Plaatwerk:
- 2 achterkleppen, 1x voorklep met iets werk;
- complete harde neus, iets werk (zie foto)
- origineel achterscherm links (tot 8-1959);
- voorscherm links, harde koplampranden;
- voorscherm links, iets werk aan koplamprand, 
 maar gestraald + epoxyprimer;
- deur rechts, iets werk, in epoxyprimer.
Bumperdelen:
- bijna complete exportset voor + achterbumper, reeds ontchroomd, 

goede basis;
- paar gebruikte delen, waaronder rozetten, overriders, hoekdelen achter.
Glaswerk:
- 2x mooie gelaagde voorruit, netjes, 1x gepolijst;
- glazen achterruit, verwarming defect;
- zijruiten cabrio en coupé, redelijk.
Interieur:
- complete originele airco voor Karmann Ghia, incl. motorsteun 
 en toebehoren, klein defect pomp;
- div. logo's, verlichting, emblemen, dashboardinstrumenten, 
 binnenspiegels,  radiofrontjes;
- nieuwe dashboardbekleding "houtnerf" incl. bekleding klepje;
- NOS VW 3-puntsgordels.
divers:
- deursloten, voor- en achterklepsloten, alles opnieuw gegalvaniseerd;
- wisserarmen '69 ->, gestraald, gegalvaniseerd, zilvergrijze 2-K lak;
- kunststof watervangbak voor achterklep;
- goede gebruikte kachelpotten, jetpipe uitlaat, 2 nieuwe 
 uitlaatspruitstukken;
- veel kleine opnieuw gegalvaniseerde onderdelen;
- wat nieuwe of z.g.a.n. rubbers;
- raammechanismen 2x rechts zeer goed oude type;
- gebruikte aluminium dorpelplaten;
- originele Karmann Ghia trekhaak, incl. stekker.

Inlichtingen:
Max Oostendorp
Email: oostendorp-blauw@alice.nl

te KOOP
Karmann Ghia type 14 Coupé
Bouwjaar 1968. Voor foto, zie de 
website van de K.G.C.N..

Inlichtingen:
C.J. van der Ent
Email: PKLV@upcmail.nl

te KOOP GevraaGd
Ik ben op zoek naar plaatwerk 
voor de deuren van een Karmann 
Ghia uit 1971. Het betreft het 
onderste en bovenste gedeelte. 
Een geheel zou mooi zijn. Heeft 
iemand nog wat of weet je waar 
je het kan kopen dan hoor ik 
het graag.

Inlichtingen:
D.P. Terhorst, Haarlem
Email:
daveterhorst1976@hotmail.com
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LedenmUtatIeS
nieuwe leden
lidnr. naam adres Postcode Plaats Prov. land Telefoon Type modeljr

2081104 Gilissen, P. Heibergsedijk 6 5504 LL Veldhoven N. Br.  040-2540737 14 Coupé 1973

2081106 Wagter, W. Bosbes 8 8471 ZJ Wolvega Fr.  06-22445095 14 Coupé 1969

2081109 Mastop, M. Zilverzand 3 5689 AD Oirschot N. Br.  0499-577232 14 Cabrio 1970

2081110 Savelberg, E.J.F. Kloosterweg 31-A 6301 WK Valkenburg Li.  043-6015031  

2081108 Boekhorst, P.E.H.M. Te Stationsstraat 46-A 6026 CV Maarheeze Li.  049-5592815 14 Coupé 1970

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

96264 Weij, M. Haringvliet 66 2134 XB Hoofddorp N.H.  023-5554577    

2061004 Zwart, S. Braillestraat 22 2691 HX s-Gravenzande Z.H.  06-53215435  

2050956 Creemers, J.P.H.M. De Molenbeemd 22 5581 TK Waalre N.Br.  040-2940744 14 Coupé 

2071040 Dokter, D. Oude Dijk 60 7831 GT Nieuw Weerdinge Dr.  0591 521011 14 Coupé 1970

2061019 Groeneveld, H. Hermes 3 3225 TE Hellevoetsluis Z.H.  0181-326946 14 Coupé 1974

99550 Nieuwenkamp, J.O. Abrikozenhof 15 1326 HA Almere Fl.  036-5450275 14 Coupé 1968

2071032 Ent, C.J. van der  Burg. Beelaertspark 59 3319 AM Dordrecht Z.H.  078-6210552 14 Coupé 1968

2040912 Kocx, M. Rustoordstraat 18 2153 AG Nieuw Vennep N.H.  0252-500083 14 Coupé 1969

2020747 Woertink, G.H. Kolkweg 36 8055 PV Laag Zuthem Ovl.  0529-497376 14 Coupé 1970

97330 Vermeulen, E.J. Canadese Gans 19 1423 PM Uithoorn N.H.  0297-540743 14 Coupé 1971

Ledenstand per 8 december 2008: 441 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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evenementen
KaLender K.G.C.n.  2009
voorlopige planning:
21 Maart Algemene Leden Vergadering
 Locatie: Nationaal Automuseum, 
 Raamsdonksveer
 Let op: dit is op een zaterdag!
18 april 1e technische dag + taxaties
 Voorlopige locatie: Auto Lichtstad, Son
16 t/m 17 mei 15-jarig jubileum KGCN, Garderen
4 juli zomerrit, in samenwerking 
 met de LVWCN
 Let op: dit is op een zaterdag!
6 september najaarsrit
13 t/m 15 september buitenlandweekend
10oktober 2e technische dag + taxaties
 locatie: nader te bepalen

Overige evenementen 2009
Algemene (VW) evenementen:
3 t/m 4 januari Kever Winter Festijn, Autotron, Rosmalen, 

www.keverwinterfestijn.nl
19 t/m 21 juni Beautiful Budel, Budel, 
 www.keverclub.nl/budel
26 t/m 28 juni KGOC International Rally, Sherborne,
 Dorset, UK, www.kgoc-gb.org
3 t/m 5 juli European Bug-In, Chimay racetrack, 
 België, www.europeanbugin.com
18 t/m 20 september Kever zomer Festijn, Vliegveld Valkenburg, 

www.keverzomerfestijn.nl
Kijk ook op http://www.vwshows.info/

Let OP: e.e.a. onder voorbehoud van data!
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UItnOdIGInG
Karmann GhIa CLUB nederLand aLGemene LedenverGaderInG 2009

Beste leden,
Graag nodigen wij U uit om de algemene ledenvergadering van de Karmann Ghia Club Nederland 
bij te wonen:  
 Zaterdag 21 maart, 11.00 uur (ontvangst om 10:30 uur)
 Locatie: Nationaal Automobielmuseum
 Steurweg 8, 4941 VR Raamsdonksveer
 www.louwmancollection.nl

routebeschrijving: a27, afslag 20 Geertruidenberg/dombosch 
Vervolgens:
•	Aan	het	einde	van	de	afrit:	links	richting	Raamsdonksveer/Geertruidenberg	en	Industrieterrein	
 Dombosch. U ziet het Museum en de Dome al aan de rechterkant liggen. 
•	Bij	het	1e stoplicht: naar rechts. 
•	Klein	stukje	rechtdoor	rijden.	Aan	de	rechterkant	is	de	ingang	van	ons	terrein	(o.a.	herkenbaar	aan	
 het bord Louwman Collection/Nationaal Automobielmuseum).

agenda
1 Opening
2 Ingekomen stukken en bestuursmededelingen
3 Goedkeuring notulen a.l.v. 2008
4 Ledenadministratie
5 Terugblik evenementen 2008
 Pauze
6 Financiën

A Verslag kascommissieleden, de heren P. Baptist en G. Steur.
B Déchargeverlening Penningmeester en Bestuur
C Financieel verslag 2008
D Contributie
E Benoeming nieuwe kascommissieleden
F Begroting 2009

7 Vooruitblik evenementen 2009
8 Ghia Varia/Clubshop/Internet
9 Rondvraag
10 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
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1e K.G.C.n. BUIten  LandweeKend
het organiseren van dit zeer geslaagde evenement!!!

nadat er tijdens de 
zomerrit 2007 was 
gevraagd of iemand 

zin, tijd en gelegenheid had om 
een rit te organiseren, kwam het 
idee boven borrelen om dit te 
doen, máár dan wel een buiten-
landrit. Hierop hebben we de 
stoute schoenen aangetrokken 
en bij Lizeth & Carolien gepolst 
of zij wellicht zin hadden om 
zoiets met z’n vieren te organi-
seren. Toen zij hier positief 
tegenover stonden, hebben we 
ons idee tijdens het napraten 
gedurende de najaarsrit 2007 
bij William gelanceerd. William 
vond het natuurlijk helemaal 
geweldig en gaf meteen aan wel 
namen van andere organisaties 
te hebben die ons zouden kunnen 

helpen... Maar eigenwijs als we 
met z’n 4en zijn: het kan toch 
niet zo moeilijk zijn zo’n rit orga-
niseren? Daar hebben we toch 
geen hulp van anderen bij nodig? 
Maar waar gaan we naartoe? 
Wat hebben we nodig? Hoeveel 
gaat zoiets allemaal kosten en 
hoeveel K.G.’s zouden er eigen-
lijk meegaan?
Wat we in ieder geval moesten 
doen was bij elkaar komen om 
te brainstormen en elkaar beter 
te leren kennen, want ja: we 
hadden wel A gezegd, maar dan 
moest B er wel komen. Dus 
naast alle mailverkeer en het 
heen- en weer sturen van “things 
to do”-lijstjes, een datum geprikt 
om verdere plannen te smeden. 
Tijdens deze bespreking werd 

het idee gelanceerd om een 
belangstellingsregistratie te hou-
den, zodat we een inschatting 
konden maken om hoeveel 
K.G’s het eigenlijk zou gaan. Ver-
der moesten we een natuurlijk 
naam verzinnen en na een paar 
wijntjes en hersenspinsels waren 
“William’s Angels” geboren Lek-
ker anoniem en zonder vragen 
te hoeven beantwoorden ons 
werk kunnen doen.
De belangstellingsregistratie 
leverde ongeveer 10 / 12 reac-
ties op... POSITIEF!! 
We konden doorgaan met 
organiseren. 

Nu moesten we een weekend 
én bestemming bepalen, dus 
weer een bespreking, kaart erbij, 
blind prikken en zoeken op 
naam... PRUM..., nooit van 
gehoord, maar het klinkt goed 
en het is aan te rijden... Volgens 
internet en verhalen is het daar 
qua omgeving ook heel mooi 
dus: PRUM, ergens in de Eiffel. 
Hierna op zoek naar een hotel 
met voldoende parkeergelegen-
heid voor onze beauty’s en (we 
blijven Hollanders) niet te duur. 
Nadat we een, volgens internet, 
mooi hotel mèt parkeergele-
genheid hadden gevonden in 
Baselt / Fleringen, hebben we de 
datum van het weekend bepaald, 
waarin we rekening hebben 
gehouden met andere evene-
menten èn schoolvakanties.  
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1e K.G.C.n. BUIten  LandweeKend
Vervolgens is Carolien in haar 
beste Duits (en da’s heel goed!!) 
gaan onderhandelen over een 
arrangement. Nadat dat allemaal 
in kannen en kruiken was,  
hebben we onze oproep in de 
Ghia Varia geplaatst zonder te 
vermelden wat de eindbestem-
ming zou worden, dit om het 
voor de deelnemers verrassend 
èn spannend te houden.

Binnen één week van opgeven 
en betalen zaten we op de 16 
K.G.’s met dubbele bezetting... 
GEWELDIG!!!! Wie had dat 
gedacht, zoveel deelnemers!!!  
En dat voor een eerste keer... 
WAUW! Liefhebbers die graag 
met hun Karmann op pad gaan 
zonder te weten wat het week-

end gaat brengen, maar vooral: 
Wat een vertrouwen in een 
‘anonieme’ organisatie!!!

Nu we wisten waar we stonden 
en wat we konden zijn we op 
de details gaan zitten door een 
verzamelpunt met lunch te 
regelen, het logeerhotel aan een 
grondige inspectie te onderwer-
pen, de routes te verzinnen en 
te rijden, een blijvende herinne-
ring in de vorm van een wijn-
koeler in te kopen, een logo met 
tekst te verzinnen en dit op de 
wijnkoeler bedrukt te krijgen en 
ondertussen de deelnemers 
nieuwsgierig te houden door zo 
nu en dan even een mail met 
wat nieuwe/kleine feitjes eruit 
te doen.

Na nog een laatste inspectie 
weekend in de Eiffel met nog 
een keer de routes narijden op 
(niet) ingeslopen foutjes en het 
bij de lokale VVV’s navragen van 
de laatste details werd het na 
een jaar van voorbereiden ein-
delijk: Vrijdag 12 september 2008

Wij, William’s Angels, hebben 
het heel graag gedaan! 
We hebben tijdens de voorbe-
reidingen heel veel plezier beleefd, 
twee lieve vriendinnen erbij 
gekregen en er een motto voor 
het leven aan overgehouden... 

PRETTIG WEEKEND!!!! 

William’s Angels:
Carolien, Lizeth, Rita & Margriet
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BedrIjfSBeZOeK CLaSSIC Center BraBant
door jan Peter moree

Op een zonnige donder-
dagmiddag in november 
ben ik op bezoek geweest 

bij de sympathieke Ron Schrau-
wers (45), eigenaar van Classic 
Centre Brabant (CCB). Als ik 
het terrein oprijd zie ik al ver-
schillende interessante auto’s 
staan, zoals een oude spijlbus en 
een rat look Karmann Ghia. Bij 
binnenkomst sta ik in de show-
room  waar ik, behalve enkele 
Kevers en andere merken, 4 
KG’s zie staan voor de verkoop. 
Er is een aparte cabine aanwe-
zig, waarin al het werk aan inte-
rieurs en cabriodaken plaats-
vindt. Links in het pand bevindt 
zich een deur naar de goed uit-
geruste werkplaats.
Na een warme ontvangst met 
koffie begint Ron enthousiast te 
vertellen over de historie van 
zijn mooie bedrijf. Ron restau-
reert al 25 jaar klassiekers, initi-
eel als hobby, maar sinds 1994 
professioneel. Als hij na enkele 
jaren een Kever restaureert is 

zijn speciale band met  Volkswa-
gen geboren. Als Ron bij toeval 
een grote partij onderdelen bij 
een stoppende hobbyist tegen-
komt maakt Ron van zijn hobby 
zijn beroep. Sinds januari 2006 is 
CCB gevestigd in het mooie 
huidige pand in Etten-Leur.
In de werkplaats van CCB zijn 3 
man werkzaam, onder leiding 
van chef werkplaats Fred. Ron’s 
vrouw en steun en toeverlaat  
Nicole is naast haar reguliere 
job verantwoordelijk voor de 
boekhouding. Ron doet in- en 
verkoop en begeleiding van de 
werkplaats. Daarnaast stoffeert 
hij zelf interieurs en plaatst 
cabriodaken. Ron legt uit dat het 
bijzondere aan CCB is dat vrij-
wel alle herstelwerkzaam-heden 
door henzelf uitgevoerd wor-
den. Kleine beurt, lichte herstel-
werkzaamheden tot volledige 
(body-off) restauratie  vindt in 
zijn geheel onder één dak plaats. 
Hierdoor kan optimaal aan alle 
klantenwensen worden voldaan 
en wordt een hoge kwaliteit 
gewaarborgd.  
CCB is gespecialiseerd in Volks-

wagens en Porsches en Ron kan 
de Karmann Ghia naar eigen 
zeggen dromen. Hij reist regel-
matig naar Californië, vanwaar 
hij voornamelijk KG’s impor-
teert die bij CCB in opdracht 
worden hersteld of klaar wor-
den gemaakt voor de verkoop. 
Meestal heeft Ron rond de 5 
KG’s te koop staan. Binnenkort 
start hij met een heel bijzonder 
restauratieproject, een zeer 
zeldzame Karmann Ghia low 
light cabrio uit 1957.
Als je eens in de buurt van 
Etten-Leur bent moet je zeker 
eens bij Ron een kijkje gaan 
nemen, want hij staat je met 
veel kennis en enthousiasme te 
woord onder het genot van een 
kop koffie.

Contact gegevens
Classic Centre Brabant
Mon Plaisir 24
4879 AN  Etten-Leur
T 076 - 501 07 70
E info@c-c-b.nl
I www.c-c-b.nl

Ron bezig met de bedrading van een in 

restauratie zijnde KG

Impressie van de showroom
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KGCn teChnISChe daG 11 OKtOBer 2008
BIj jaaP BerGman In GOOr Tekst: haye Osinga

Deze keer waren we te gast bij Jaap & Patrick Bergman in Goor, voor onze 2e Technische Dag dit jaar. Meestal 
hebben we onze Technische Dagen ergens in het westen, midden of zuiden in het land. Ditmaal eens een keer in 
het oosten van het land georganiseerd. Ook nu waren er een aantal taxaties, waarvoor de taxateur ook bereid 
was om naar Goor af te reizen. Boven verwachting kwam ik toch ook hier weer een aantal vaste bezoekers tegen 
vanuit het westen, midden en zuiden van het land…

jaap Bergman gaf mij een 
korte rondleiding door het 
bedrijf, waar allerhande werk-

zaamheden werden uitgevoerd. 
Zowel plaatwerk, stoffering, als 
de nodige onderhoudswerkzaam-
heden worden in eigen beheer 
uitgevoerd. Voor ieder klus is een 
ruimte ingedeeld in het bedrijf.

Jaap heeft inmiddels een hele 
collectie onderdelen verzameld, 
waaronder ook diverse (origineel) 
Karmann Ghia plaatwerk en 
onderdelen. Ook heeft Jaap diverse 
bumperdelen en laat beschadigde 
delen weer opknappen en ver-
chromen. Alle delen zijn in over-
zichtelijke rekken en schappen 
ingedeeld zodat e.e.a. snel te 
vinden is. Boven de sleutelruim-

tes is een vlonder gebouwd, 
waar nu ook de winkel is gehuis-
vest voor nieuwe spullen. Her 
en der vind je diverse rariteiten 
uit de ‘verzamelwoede’ van Jaap, 
zoals diverse stationair motoren, 
zoals brandweerpompen.

De collectie motorkappen, onder het motto, waar 

laat je je spullen, wie kent dat probleem niet?

Een stelling met een voorraad gebruikte por-

tieren en motoren, geschikt voor hergebruik.

Vader Jaap en zoon Patrick had-
den gezorgd voor een gastspre-
ker die een zeer interessante 

de firma Bergman

Jaap Bergman achter de toonbank van de winkel

Patrick Bergman
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praktijkcursus electriciteitsleer 
gaf. Deze goede kennis van Jaap 
Bergman was een enthousiast 
verteller en ook een man uit de 
praktijk.
Hij begon eerst met een hele 
duidelijke uitleg over een aantal 
basisbegrippen van de elektrici-
teitsleer, zoals stroom aangeduid 
in Ampère, spanning aangeduid 
in Volt, weerstand aangeduid in 
Ohm en vermogen aangeduid 
in Watt.
Van al deze begrippen had hij 
hele duidelijke voorbeelden om 
deze fenomenen te doorgron-
den, zodat iedereen hiervan een 
goede voorstelling kon maken. 
Juist door demonstraties van 
deze begrippen werd ook dui-
delijk hoe bepaalde componen-
ten in onze auto’s functioneren 
en wat bijvoorbeeld de reden is 
voor het gebruik van relais: het 
schakelen van grote stromen, 
waardoor de contacten van de 
bedieningsschakelaars niet defect 
raken.

Een demonstratie van een dunne 
elektriciteitsdraad van enkele 
10-tallen meters lengte gaf het 
begrip spanningsverlies duidelijk 
weer: de accuspanning van 12V 
was aan het eind van deze draad 
nog geen 10V waardoor de 
aangesloten lamp niet meer 
brandde. Dergelijke spannings-
verliezen kunnen bij onze auto’s 
al gauw optreden door over-
gangsverliezen in de diverse 
stekkerverbindin-gen die in de 
loop der jaren geoxideerd raken. 
Ook treden er spanningsverliezen 
op in de bekabeling zelf, waar de 
koperdraden in de isolatie zelf 
gaan oxideren. Vooral de 6V-instal-
laties zijn hier gevoelig voor. Dit 
wordt meestal duidelijk door 
een verminderde lichtopbrengst 
van (kop)lampen.
Onontbeerlijk voor de goede 
werking van het elektrisch 
systeem is een goede bekabe-
ling: d.w.z. de juiste diktes draad, 
afhankelijk van het benodigde 
vermogen van het aangesloten 
component en een deugdelijke 

verbinding van de stekkers. Vaak 
wordt hier in de hobbysfeer 
nogal eens gezondigd door een 
‘bouwmarkt’-tang te gebruiken. 
Het goed aankrimpen van de 
stekkers aan de draad is van 
essentieel belang om een goede 
elektrische verbinding te kun-
nen garanderen. Tegenwoordig 
zijn goede tangen hiervoor op 
de markt, die via automateria-
lenzaken zijn te verkrijgen. Vaak 
staan tegenwoordig op klassie-
kerbeurzen handelaren met dit 
soort tangen en de bijbeho-
rende stekkers.

In het geval dat draden aan 
elkaar gesoldeerd moeten wor-
den gaf hij nog een goede tip: na 
het solderen zuurvrije vaseline 
op de soldeerverbinding sme-
ren en vervolgens hierover een 
krimpkous schuiven en deze 
met een föhn dichtkrimpen. Je 
hebt dan een waterdichte ver-
binding gemaakt! Kortom: het 
was weer een leerzame dag.Theo legt de theorie uit van een aantal 

basisbegrippen.

Ook werden deze dag de nodige taxaties verricht.
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Voor de KG van Patrick met mijn oudste zoon Dennis

Ons trotse bezit bij Volksrepairs, waar hij helemaal is nagekeken

VW Fastback

nIeUw redaCtIeLId SteLt ZICh vOOr

Sinds ik een jaar of anderhalf geleden lid ben geworden van de KGCN lees ik met heel veel plezier 
de Ghia Varia. Nadat ik de oproep van Haye, onze hoofdredacteur, in het zomernummer las voor 
extra redacteuren heb ik niet lang getwijfeld: Ghia Varia moet blijven! Mijn naam is Jan Peter 

Moree en ik woon met mijn vrouw Daisy en 2 kinderen (2 en 4 jaar) in Spijkenisse. 
De eerste 15 jaar van mijn leven ben ik rondgereden door mijn ouders in een rode VW Fastback 
1600TL (ik herinner me het kenteken nog: 16-73-JM). Enkele jaren geleden vroeg ik me af of zulke 
wagens nog rondrijden. Al binnen enkele minuten Google-en kwam ik allerlei mooie luchtgekoelde 
klassiekers tegen, zo ook de Fastback. Echter, toen ik op dat moment voor het eerst een mooie geres-
taureerde KG Cabrio zag, werd ik op slag verliefd. 
Een tijdje later verraste Daisy me voor mijn 40ste verjaardag met een dagje touren in een heuse echte 
KG-coupé, wat ze geregeld had met Patrick Baptist (geen onbekende binnen onze club). Daarna wisten 
Daisy en ik het zeker:  zo’n fantastische elegante oldtimer wilden wij ook! En afgelopen mei is het er 
dan van gekomen,  een van origine Amerikaanse KG Cabrio uit 1958 (chassis) met begin 60-er body 
is in ons bezit! 
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reSt- PrOjeCt, ex-LedenadmInIStrateUr 
henK Overeem Tekst: haye Osinga

Vorig jaar heeft onze Henk Overeem zijn taak als ledenadministrateur overgedragen aan Anne-
miek Pons. Daarna heeft Henk zeker niet stil gezeten en is met de moedige klus aangevangen 
om zijn Karmann weer rijvaardig te maken. Henk heeft zich daarvoor bekwaamd in lassen en 

plaatwerken, door hiervoor cursussen te volgen en brengt de opgedane kennis nu in de praktijk op zijn 
eigen Karmann. Dit alleen al is een pluim op zich waard!
De Karmann is nu ook niet direct de gemakkelijkste wagen om als ‘starter’ mee te beginnen! Bijgaande 
foto’s geven de grondigheid en voortvarendheid waarmee Henk aan de slag is gegaan wel duidelijk 
weer. De gehele neuspartij was kennelijk in een zo slechte staat, dat deze bijna geheel met nieuw plaat-
werk moest worden opgebouwd.

Ik wens Henk heel veel succes toe met de verdere voortgang van zijn restauratie. Ik hoop dat Henk na 
de voltooiing bereid is om zijn hele ervaring in een soort workshop met geïnteresseerde clubleden te 
delen.

Ik hoop dat het aanzicht van deze foto’s clubleden die ook met dergelijke projecten te kampen hebben, 
de moed geeft om ook hun project zeker door te zetten!

De KG verwijderd van de gehele neus en voorschermen

Een nieuwe binnenscherm aan de linker-

zijde ingepast en klaar om gelast te worden

Het rechter binnenscherm gedeeltelijk 

vernieuwd inclusief verse luchtkanaal



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 2008:  “LInGe en BetUwe”

Tekst: jan van ruijven

Kort na de vakantieperiode stond de traditionele Najaarsmeeting van 
de KGCN op het programma. Als organisator had ik mijn best gedaan 
om er een leuk evenement van te maken. Maar had het bestuur er nou 
verstandig aan gedaan om de Najaarsmeeting één week voor de ‘Buiten-
landweekend’ te plannen? Mijn twijfels bleken niet bewaarheid te worden. 
Op die druilerige zondagmorgen van 7 september kwamen er toch 
maar liefst 75 deelnemers (inclusief 5 kinderen) in 36 Karmann Ghia’s 
(?) naar de start in Asperen. Een hoge bezettingsgraad per auto dus.

in Hotel-Partycentrum ‘De 
Schildkamp’ werd iedereen 
door mijn echtgenote Loes 

welkom geheten en kregen de 
equipes een enveloppe met de 
routebeschrijving + folders met 
toeristische informatie over ‘Linge 
en Betuwe’ en promotiemateriaal 
van de gemeente Lingewaal.  
De uitgereikte consumptiemun-
ten dienden vooral voor de 
drankjes na afloop van de rit.

Na het welkomstwoord van de 
voorzitter William Arpink kon 
de rit beginnen en werden de 
bolides gestart. Asperen werd 

door al die luchtgekoelde moto-
ren goed wakker geschud en 
een bonte stoet van Karmann 
Ghia’s vertrok richting Heuke-
lum en Vuren. In Fort Vuren (aan 
de Waal) kon een tentoonstel-
ling worden bezichtigd. Daarna 
kwamen er veel dijkweggetjes 
onder de wielen door met mooi 
uitzicht op rivier en landschap. 
Maar wat jammer van de regen. 
Om de deelnemers onderweg 
ook kennis te laten maken met 
de Betuwse fruitteelt, hadden 
we met een fruitteler de 
afspraak gemaakt dat we voor 
zijn bedrijf aan elke deelnemer 

een appel (gratis) mochten uit-
delen. Leuk, maar we stonden in 
de stromende regen en de deel-
nemers draaiden ‘begrijpelijk’ 
maar een heel klein stukje hun 
raampje naar beneden om de 
appels lachend in ontvangst te 
nemen.

En toen bleek in Geldermalsen 
in de routebeschrijving toch nog 
een foutje te zitten. Dat heb je 

Verzamelen voor aanvang in Asperen.

Hollands plaatje.
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najaarSmeetInG 2008:  “LInGe en BetUwe”

ervan als je op het laatste 
moment de route nog even 
moet omleggen, omdat de hele 
Mariënwaerdt (waar de route 
oorspronkelijk doorheen zou 
lopen) vanwege het Nederlands 
Kampioenschap vierspannen 
was afgesloten. Ja, en dan ver-
geet je één regeltje van de oude 
beschrijving te wissen. Stomme 
computers ook! Van horen zeg-
gen weet ik dat diverse deelne-
mers elkaar een paar keer zijn 
tegengekomen tijdens het rond-
jes rijden in en rond Geldermal-
sen. Gelukkig konden velen er 
wel om lachen. Als organisator 
loop je vervolgens tandenknar-
send en met kromme tenen 
rond te banjeren met een lach 
van een boer met kiespijn. Na 
die regen kon dat er ook nog 
wel bij.

Maar zoals zo vaak komt het 
aan het eind toch nog goed. Het 
weer klaarde op (althans het 

werd droog) en bij terugkomst 
in Asperen konden we nog een 
leuk museumpje, het ‘Minidome’ 
bezoeken, waar 6.500 miniatu-
ren van automerken stonden 
opgesteld. Hier was toch wel 
veel belangstelling voor. En er 
konden ook ‘mini’Karmann 
Ghia’s gekocht worden. De 
enthousiaste eigenaar, Berndt 
Roelvink, gaf veel uitleg en pro-
beerde zo goed mogelijk alle 
vragen te beantwoorden. En 
deze enthousiaste verzamelaar 
weet ook echt veel van miniatu-
ren en automerken.

Ter afsluiting was er dan de bor-
rel wederom in Hotel-Partycen-
trum “De Schildkamp” met aan-
sluitend een koud en warm 
buffet voor de 31 personen die 
zich hiervoor hadden aange-
meld. Het was gezellig en er 
kwamen veel sterke verhalen 
los. In Fort Vuren heeft zelfs één 
van de KGCN-leden zijn vrien-
din ten huwelijk gevraagd. Dat is 
geen sterk verhaal, maar waar 
gebeurd.

De deelnemers hadden het 
ondanks de regen best naar hun 
zin gehad en waren enthousiast 
over de omgeving van “Linge en 
Betuwe”. Sommigen wilden de 
rit graag nog een keer rijden, 
maar dan met mooi weer!

Bij terugkomst in Asperen.



Karmann Ghia Club nederland22

LIeBLInG aLLer fraUen
En dan hebben wij het over de Karmann Ghia natuurlijk... Ja, want ook de reclame-strategie had de 
vrouw in het vizier en in de geschiedenis van Karmann Ghia zijn er veel vrouwelijke bezitters geweest.

Op deze foto ziet U de hulpvaardige hoteleigenaar bijna denken:
"Wat een sierlijke vormgeving" 
"Wat een vlotte verschijning" 
"Dat kan me echt bekoren".

Of sluiten wij door ons enthousiasme de ogen en weigeren te geloven dat het ook op de aantrekkelijke 
vrouw kan slaan??

Tekst: dirk de jong
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1e BUItenLand rIt KGCn, 2008

Wat een fantastisch weekend was het. Gezelligheid, heerlijk eten, hechte groep, veel gelachen, prachtige ritten, 
uitstekend georganiseerd, zijn termen die bij mij opkomen als ik terugdenk aan ons eerste buitenlandweekend. 
Hieronder onze belevenissen.

1e dag, aankomst en heenreis

De dag van vertrek leek in eerste 
instantie redelijk weer te wor-
den, maar hoe verder we reden 

richting het Zuiden, we zouden 
namelijk verzamelen bij Eind-
hoven, hoe slechter het werd. 
De buien gingen over in langdu-
rige regen en tot overmaat van 

ramp kwamen we vlak voor 
Eindhoven in een enorme file 
terecht. Een gekantelde vracht-
wagen maakte het rijden, op de 
door wegwerkzaamheden al lastig 
begaanbare A2, bijna onmogelijk. 
Met beslagen ramen, opgesloten 
tussen rijen hoge vrachtwagens 
en busjes hebben we bijna 1,5 
uur gedaan over een afstand van 
10 kilometer. De verzameltijd was 
inmiddels al ruimschoots over-
schreden en we hadden al tele-
fonisch contact gezocht met de 
organisatie. We bleken niet de 
enige te zijn. Als tip kregen we 
om een paar afslagen eerder de 

De buitenlanddeelnemers

Tekst nico Zwakman
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1e BUItenLand rIt KGCn, 2008
A2 te verlaten zodat we binnen-
door onze weg konden vervol-
gen. Dat was makkelijker gezegd 
dan gedaan, de ramen waren 
beslagen en we zagen geen hand 
voor ogen. Doordat we nog af 
en toe langzaam vooruit kwa-
men, lukte het ons toch om van 
de linker rijstrook op te schuiven 
naar de meest rechtse (2 banen). 
Hiervoor moest Charlotte wel 
met haar hoofd uit het raam en 
met haar hand gebarend vragen 
of we er tussen mochten. Dat 
mocht dus en binnendoor kwa-
men we uiteindelijk een uur te 
laat aan op de verzamelbestem-
ming Jagershorst.
Daar was de groep al bijna com-
pleet. Na het ontvangstcomité 
en de overige aanwezigen har-
telijk begroet te hebben, wachtte 
ons een nette lunch. Terwijl we 
hongerig aanvielen, we waren 
tenslotte al 3,5 uur onderweg, 
kregen we van de organisatie te 
horen waar we naar toe gingen, 
Prüm in de Eifel in Duitsland. 
Dat verheugde een ieder en na 
een welkomstwoord en wat 

spelregels, konden we op weg. 
Het weer was nog steeds niet 
opgeknapt en in de stromende 
regen zocht een ieder zijn of 
haar auto op. De een moest 
zich kleden in regenpakken en 
de ander moest wat opvang-
bakjes plaatsen, omdat de 
cabrio-kap enig water doorliet. 
Bij de een dus wat meer dan bij 
de ander. Er volgde een rit van 
zo’n anderhalf uur naar onze 
bestemming, een oergezellig uit-
ziend Duits hotel, Hotel Restau-
rant Schoos. We konden onze 
auto’s parkeren op de naastge-
legen parkeerplaats. 
In het hotel kregen we allen een 

kamer toegewezen en konden 
we ons wat opfrissen. Daarna 
werden we verwacht in de bar. 
Daar zat een ieder al snel aan 
een bakkie of biertje en kon het 
weekend dan echt beginnen. De 
dames van de organisatie had-
den het prima geregeld, in de 
prijs die we hadden betaald 
voor het weekend was ook een 
bedrag voor drankjes opgeno-
men. Via een kaart werden de 
genuttigde drankjes genoteerd 
en zo kon een ieder makkelijk 
rondjes weggeven. Dat werd 
dan ook veelvuldig gedaan, het 
werd knus en gezellig in de bar. 
Na een uurtje in de bar konden 
we aanschuiven aan tafel en 
werd ons een heerlijk diner 
geserveerd. Daarna schoven we 
weer door naar de bar. Daar 
werd gedronken, gelachen en 
ook nog een potje kegel gespeeld 
tot laat in de avond; er ontstond 
een hechte groep. 

2e dag, rondrit
We zaten dus midden in de  
Vulkaneifel in Duitsland. Een 
prachtig gebied, bekend om zijn 

De parkeerplaats van hotel Schoos heeft er nog nooit zo mooi uit gezien!

Er was iets met regen…
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door een vulkaanuitbarsting, maar 
afkomstig uit een steengroeve. 
Wel een mooi moment voor 
een foto.

We vervolgenden onze weg naar 
Gillenfeld. Hier vlakbij ligt de 
Pulvermaar, ingebed in een 
heerlijk landschap is dit het 
diepste maar van Duitsland, wel 
zo’n 70 meter. 
Hierna reden we verder, langs 
kronkelwegen en enkele haar-
speldbochten in de richting van 
Manderscheid. Manderscheid ligt 
ingebed tussen schilderachtige 
heuvels en bossen. De geschie-
denis gaat terug tot de vroege 
middeleeuwen, wat zichtbaar was 
in de vorm van twee schitterende 

gestopt voor een kopje koffie.
De route bracht ons vervolgens 
naar de plaats Maare. Rond Maare 
is het een prachtige omgeving 
omdat daar zo’n 10 tot 20 miljoen 
jaar geleden echte werkende 
vulkanen zijn geweest. Daar is 
echter op dit moment niet veel 
meer van te merken, alleen nog 
het landschap. Vlakbij is een echt 
kratermeer te bewonderen, de 
Windsbornkratersee. Dit is het 
enige vulkaankratermeer dat de 
Alpen kent. Velen zijn dan ook 
gestopt om van de mooie omge-
ving te genieten.
Verder rijdend voerde de route 
ons langs een heuse lavabombe, 
een rond stuk basalt van zo’n 75 
ton, niet daar terecht gekomen 

indrukwekkende maren en vul-
kaankegels en een landschap dat 
onvergelijkelijk is in Duitsland. 
Helaas was het weer niet veel 
beter dan de dag ervoor, mag 
dat mocht de pret uiteraard niet 
drukken. De cabrio-kappen moes-
ten dus wel dicht blijven.
Heerlijk uitgeslapen verscheen 
iedereen aan het ontbijt en daarna 
kon de rit aanvangen. Een ieder 
liep naar de parkeerplaats om 
zijn of haar geliefde auto te star-
ten. Dit alles werd gefilmd door 
ons aller Hans (die eigenlijk altijd 
zijn camera in de hand heeft, 
zodat niets hem ontgaat) die 
het hele weekend op film heeft 
vastgelegd en alle deelnemers 
naderhand heeft verblijd met 
een DVD van het weekend. 
De route die voor ons lag, 
bedroeg ongeveer 155 km en 
bracht ons eerst naar Gerolstein. 
Gerolstein heeft zijn eigen mine-
raalwater, Gerolsteiner Sprudel, 
wat daar zo uit een bron is te 
tappen. Na Gerolstein vervolg-
den we onze weg naar Daun, via 
Pelm en Waldkönigen. Daun is 
een drukbezochte toeristen-
plaats doordat het in een prach-
tig gebied ligt. Een aantal van 
ons hebben daar het Eifel-vul-
kaanmuseum bezocht of zijn er Met zo’n uitzicht voel je je bijna ridder of  jonkvrouw!
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lijk hebben we dit schouwspel 
afgewacht, fantastisch om te zien.
Maar dat was nog niet alles, 
want bij aankomst bij de bron, 
stonden de organiserende dames 
ons op te wachten en kregen 
we een kado uitgereikt. Een fles 
wijnchampagne met glazen en 
een opener dit alles verpakt in 
een speciaal daarvoor bestemde 
tashouder, bedrukt met Karmann 

een verrassing, we kwamen 
namelijk uit bij de Wallender-
born, een koolzuurhoudende 
minerale bron, die calcium-
natrium-hydrogeencarbonaat 
bevat. Door het omhoogstij-
gende koolzuur ontstaat een 
fontein, die een hoogte van maar 
liefst 4 meter kan bereiken. Om 
de 30 minuten kan dit schouw-
spel bewonderd worden. Natuur-

burchtruïnes: de Oberburg en 
de Niederburg. Toen we wat 
verder omhoog reden, konden 
we de burchten prachtig zien 
liggen, een fotomoment voor 
een ieder dus.

We vervolgden onze weg naar 
Bleckhausen, Schutz, Nieder-
stadsfeld en Oberstadtfeld. 
Omdat het inmiddels aardig 
tegen lunchtijd liep zijn we 
onderweg gestopt om wat te 
eten. De meesten deden dit en 
we kwamen bijna allemaal in de 
dezelfde zaak terecht (toeval?). 
Al gauw zat de zaak vol met 
Karmann-liefhebbers, die tot 
overmaat van ramp ook nog 
allemaal een ‘strammer Max’ 
wilden. Overuren dus voor de 
kok en aangezien er maar 4 pit-
ten waren, moesten we gedul-
dig wachten. Dat was echter 
geen straf, want er werd direct 
oer-Hollandse muziek opgezet, 
zodat het echt gezellig werd.
We vervolgden onze weg naar 
Wallenborn. Daar wachtte ons 

De natuurlijke fontein van water en 

koolzuurgas. Een waar spektakel!

Commentaar overbodig!
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Ghia. Wat een toepasselijk kado 
op deze speciale plek.
Na Wallenborn verlaten te heb-
ben, reden we via Seiwerath en 

Giesdorf weer terug naar Prüm 
en dus het hotel.
Na ons opgefrist te hebben, kon-
den we wederom aanschuiven 
voor een heerlijk maaltijd. Na de 
maaltijd reikte Gerard namens 
de Karmann Ghia club, als dank, 
een kado uit. Wat de dames niet 
wisten was dat er onder de aan-
wezigen ook nog een spontane 
actie op touw was gezet om ze 
nog eens extra te bedanken. 
Een inzameling werd gehouden 
zodat Henk (Langhout) ze een 
dubbele magnum fles wijn kado 
kon doen, die hij, vergezeld met 
een uitgebreide dankbrief namens 
iedereen, naar de dames heeft 
opgestuurd. 

’s Avonds in de bar werd het 
weer beregezellig. Er werd veel 

gelachen en gepraat, een lekker 
drankje gedronken en de kegel-
baan werd ook weer intensief 
gebruikt. Het werd laat.

3e dag, thuisreis via een 
prachtige route.
De volgende ochtend was 
iedereen weer fris genoeg om 
aan het ontbijt deel te nemen. 
Het was zowaar prachtig weer 
geworden, zo mooi dat het die 
nacht had gevroren, wat helaas 
wel een portierraam heeft gekost. 
Het was de bedoeling om een 
groepsfoto te maken, met de 
Karmanns in hoefijzervorm en 
wij er allemaal voor. Voordat we 
allemaal in het gelid stonden, 
waren we wel een klein uurtje 
verder, maar het resultaat mag 
er dan ook wezen. 

De thuisreis was ook geen 
gewone, want ook hier hadden 
de dames een prachtige route 
voor uitgekozen. Halverwege de 
rit kwamen we uit in Monschau, 
een plaatsje aan de RUR, wat je 
direct betovert door zijn mid-
deleeuwse stadsbeeld. Het 
stadje kent een wirwar van 
nauwe straatjes waar vakwerk 
en breuksteen de hoofdtoon 
voeren. Een bezoek dus meer 
dan waard. Velen zijn hier dan 
ook gestopt en hebben hier nog 
wat gegeten en gedronken.
Hierna was het dan helaas toch 
echt afgelopen. De rit voerde 
ons verder naar Eindhoven, waar 
een ieder zijns weegs ging. 

Een fantastisch weekend, met 
een fantastische groep, uitste-
kend georganiseerd en verzorgd. 
Williams Angels bedankt!!!

Het is weer voorbij, op weg naar huis.
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het Karmann GevOeL
Een mens wordt naarmate hij ouder wordt mooier en wijzer....
Een Karmann wordt naarmate hij ouder wordt mooier....
 
Het Karmann gevoel is een goed gevoel, gaat U in gedachten eens zitten achter dit stuur....dan stelt U 
zich de vraag: wat is het belangrijkste van deze auto? Is het de vormgeving? de topsnelheid? De kleur? 
Of wat verwacht de bezitter van hem? Nee, het is het totale geluksgevoel, immers het goede gevoel 
wordt op de Karmann geprojecteerd. Met andere woorden, hoe langer U naar deze foto kijkt, dan 
ontdekt men steeds nieuwe dingen. De auto blijft natuurlijk gelijk, maar ons ‘gevoel’ verandert het... Het 
levensmotto van de echte Karmann liefhebber is datgene te doen waar het ‘hart’ ligt en dat is de lucht-
gekoelde hobby, het bezit van de fraaie bolide... De auto dient voor zijn bezitter dat te betekenen wat 
hij van hem verwacht, en door de veelzijdigheid van de Karmann is dat veel... Het is niet zomaar een 
vervoermiddel meer, nee, het is een integraal deel van ons (hobby)leven. Een leven vol prettige dingen, 
en daarbij komt deze veelzijdige auto goed van pas... Het opwindend uiterlijk van de Karmann daar kan 
men van dromen... en als je een Karmann bezit zijn dromen geen bedrog…

Tekst: dirk de jong
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Who needs a reindeer if you have a Karmann Ghia?
Yo ho yo ho, Merry Christmas 

and a happy new year.
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En we hebben het niet alleen 
gedaan! Clubbestuurders en 
leden van de clubs hebben de 
Tweede Kamer bestookt met 
e-mails waarin ze protest aante-
kenden tegen het onverwachte  
initiatief van een aantal Kamer-
leden om de huidige vrijstelling 
al per 1 januari 2009 te “bevriezen” 
en te beperken tot voertuigen 
die dan 25 jaar of ouder zijn, dit 
alles door middel van een amen-
dement op het Belastingplan 2009.
 
Hiermee is bereikt dat het 
amendement zodanig is gewij-
zigd dat de vrijstelling nog tot 1 
januari 2012 in stand blijft. Die 
datum is niet toevallig gekozen. 

BeLaStInGvrIjSteLLInG BLIjft nOG   3 jaar IntaCt. daarna Km-heffInG 
met vrIjSteLLInG vOOr 25+-vOertU   IGen                                  26 November 2008
De afgelopen twee weken is er door de FEHAC met man en macht 
gewerkt om een dreigende, directe beëindiging van de belastingvrijstelling 
voor voertuigen van 25 jaar en ouder te voorkomen. Met succes! 

Dan wil de regering “Anders 
Betalen voor Mobiliteit” invoe-
ren, ofwel de kilometerheffing. 
Pas dan gaat de “bevriezing” dus 
in. In het voorlopig wetsvoorstel 
voor de kilometerheffing is al 
een uitzonderingsregeling voor 
oldtimers (ouder dan 25 jaar) 
opgenomen. Wanneer de kilo-
meterheffing inderdaad per 1 
januari 2012 in werking treedt, 
zullen aldus alle voertuigen van 
vóór 1 januari 1987 buiten de 
kilometerheffing vallen.
 
De Tweede Kamer heeft het 
gewijzigde amendement op 25 
november aangenomen. Het
amendement was afkomstig van 

de ChristenUnie, en mede inge-
diend door PvdA en Groen 
Links. Omdat ook CDA als 
grootste regeringspartij (CDA), 
D66, Partij van de Dieren en 
SGP het amendement steunden 
werd het met ruime meerder-
heid aangenomen.
 
Het amendement regelt niet 
alleen de overgang van vrijstel-
ling naar kilometerheffing, maar 
maakt per 1 januari 2010 ook 
een eind aan de regeling dat 
lease-auto’s die ouder zijn dan 
15 jaar in de bijtelling naar eco-
nomische waarde mogen wor-
den gewaardeerd in plaats van 
naar cataloguswaarde. Die grens 
schuift nu naar 25 jaar. Omdat 
leaseconstructies naar onze 
mening eerder duiden op dage-
lijks gebruik dan op behoud van 
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BeLaStInGvrIjSteLLInG BLIjft nOG   3 jaar IntaCt. daarna Km-heffInG 
met vrIjSteLLInG vOOr 25+-vOertU   IGen                                  26 November 2008

het voertuig als mobiel erfgoed 
hebben we met deze verande-
ring geen probleem.
Ons protest was er niet zozeer 
tegen gericht dát misbruik van 
de belastingvrijstelling aan de 
orde werd gesteld maar tegen 
de manier waarop. Het ontbrak 
aan feitelijke onderbouwing en 
de initiatiefnemers hadden geen 
enkele moeite gedaan om de 
FEHAC voorafgaand te consul-
teren of zelfs informeren. Dit 
vonden we erg onzorgvuldig en 
dit standpunt vond in de Kamer 
gehoor. Ook Staatssecretaris De 
Jager zag niets in het oorspron-
kelijke idee, temeer er nog in 
2007 was vastgesteld dat het 
beperkte gebruik van oldtimers 
de 25+ vrijstelling rechtvaardigde.

Onze actie heeft er niet alleen 

voor gezorgd dat de dreiging 
van onmiddellijke bevriezing van 
de vrijstelling uit de lucht ging 
maar ook dat de hele Tweede 
Kamer nu weet dat er een 
krachtige oldtimerorganisatie is, 
de FEHAC, die niet met zich laat 
sollen. Hiermee hebben we een 
goede indruk gemaakt, vond 
zelfs de indiener van het amen-
dement, Ernst Cramer (CU). 
Achteraf vond hij het jammer 
dat hij ons niet eerder had 
gevonden maar hij heeft te ken-
nen gegeven graag met ons in 
gesprek te blijven.
 
De “bevriezing” van de vrijstelling 
per 1 januari 2012 is voor ons 
overigens niet het laatste woord. 
Eén van onze bezwaren is dat 
25+-motorfietsen dan in de 
wegenbelasting blijven. Het is 

immers voorzien dat die buiten de 
kilometerheffing blijven. De par-
lementaire behandeling van het 
wetsvoorstel kilometerheffing moet 
nog beginnen, en met ons optreden 
rond de vrijstelling hebben we 
ons goed in de kijker geplaatst. 
Onze uitgangspositie is goed!

Een positief aspect vinden we 
ook dat “belastingvrijstelling” nu 
minder betekenis krijgt als argu-
ment om een 24 of 25 jaar oude 
auto te verkopen aan mensen 
die “goedkoop” rijden het 
belangrijkste vinden. We kunnen 
hiermee nog sterker uitdragen 
dat we de organisatie van echte 
oldtimerliefhebbers zijn.

1 Bij de leeftijd gaat het steeds om de 

periode gerekend vanaf datum van 

eerste toelating



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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jUBILeUmweeKend 15-jarIG BeStaan KGCn
Aan alle KGCN-leden,
 

Zoals U in de vorige Ghia Varia hebt kunnen lezen, zijn we druk bezig met het jubileumweekend. 
Gelijk na het verschijnen van die Ghia Varia kregen we in de eerste week al een aantal aanmel-
dingen. Hartstikke leuk, inmiddels hebben we meerdere aanmeldingen binnen gekregen maar... 

het zou nog mooier zijn als dit nog meer gaat "lopen". Want zegt U nu zelf: voor de prijs hoeft U het 
niet te laten, eten, drinken, overnachting aldanniet een leuke rit of ritten met daarbij natuurlijk de ambi-
ance van Golden Tulip in Garderen en een leuke herinnering van dit jubileum. Dus: graaft U even in de 
papierbak of nog gemakkelijker....
U kunt het aanmeldformulier van dit gebeuren downloaden vanaf de clubsite en stuur dit ons toe.
U kent ongetwijfeld het gezegde: hoe meer zielen hoe meer vreugd. Het zou te gek zijn: het hele par-
keerterrein van Golden Tulip vol met Karmanns!! Ook voor leden die géén Karmann hebben maar toch 
de sfeer willen proeven van ons jubileum: U bent uiteraard met inschrijving van harte welkom!
Wij zien Uw formulier(en) met belangstelling en enthousiasme tegemoet.
 
Nico en Sonja de Winter

PennInGPraat
Het einde van het jaar nadert met rasse schreden. De tijd dat het voor mij als penningmeester weer 
tijd wordt om in deze donkere dagen de jaarlijks verschuldigde contributie bij U te incasseren.

Ook voor het clubjaar 2009 is de contributie ad e30,00 ongewijzigd gebleven, zeker in deze woelige 
financiële tijden weer een meevaller. Een nota voor de contributie is toegevoegd bij deze Ghia Varia. 
Let dus goed op dat Uu niet automatisch alle toevoegingen bij deze Ghia Varia weggooit!

Op deze nota staat aangegeven of U
a) een automatische incasso heeft afgegeven
b) de contributie apart moet overschrijven op de bankrekening van de KGCN

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 teleban-
kieren, op de bankrekening van de KGCN bij te schrijven, a.u.b. onder vermelding van Uw lidnummer.

Aangezien het innen van de contributie ieder jaar weer een tijdrovende klus is, maakt U ons het een 
stuk eenvoudiger om een automatische incasso af te geven. Op het ledengedeelte van onze internet-
site vindt U een machtigingsformulier dat U kan gebruiken om de contributie vanaf het volgend club-
jaar automatisch te incasseren. Maak het U en ons eenvoudig en stuur ons deze vandaag nog toe. 

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

Garantie op al onze reparaties!

De leukste auto in de straat . . .

daar zorg je natuurlijk goed voor!


