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VW Classics, gewoon niet te evenaren.

Het leven heeft zin als 
  je het naar de zin hebt.
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Van 100 naar 0 in één seconde
Termen waarmee in de autowe-
reld een werkelijk ongelofelijk 
korte remtijd zou kunnen wor-
den omschreven. In mijn geval 
zou ik hiermee de wijze willen 
omschrijven waarmee in augustus 
vorig jaar mijn wereld stil is komen 
te staan. Al een aantal weken 
werd ik geplaagd door problemen 
bij het wegslikken van mijn eten. 
Tijdens onze zomervakantie nam 
dit toch vrij ernstige vormen aan; 
dus direct daarna het medische 
circuit ingestapt op zoek naar de 
oorzaak. Die was al snel gevonden 
en sloeg in als een bom. Maagkan-
ker uitgegroeid naar de slokdarm was de keiharde diagnose die wij te horen kregen. Wat nu? Tijd van echt 
nadenken heb je eigenlijk niet, want haast is geboden.
In september ben ik gestart met chemotherapie met het uiteindelijke doel om daarna met een operatie 
en nogmaals chemo van mijn kwaal verlost te kunnen worden. Helaas bleek na 3 behandelingen dat ik 
tot de groep patiënten behoor waarbij chemokuren geen enkel effect hebben. Inmiddels was het begin 
december en bleek er ook sprake van een uitzaaiing in mijn long. Voor de tweede keer binnen 3 maanden 
stond de wereld stil.

Tijdens dit hele proces heb ik natuurlijk in nauw overleg met het bestuur en de commissie-leden binnen 
de KGCN al mijn activiteiten op een (zeer) laag pitje gezet. Dit kan gelukkig met dank aan zo veel 
gemotiveerde mensen binnen onze club. Vooral nadat ik had gehoord dat mijn kansen op genezing 
eigenlijk nul waren volgden tevens gesprekken over mijn opvolging. Ook hier bleek weer dat de KGCN 
gedragen wordt door een geweldig team. Gerard Dolfing bood in eerste instantie aan een rol als  
vice-voorzitter te willen vervullen, maar geeft gelukkig gehoor aan mijn wens om zich per komende 
algemene ledenvergadering verkiesbaar te stellen om de voorzittershamer van mij over te nemen.  
In mijn ogen een opvolger die als geen ander in staat is om de uitgestippelde koers van de laatste  
3 jaar voort te zetten en onze vereniging met de hulp van velen verder uit te bouwen.

Bij mijn aantreden als voorzitter had ik mij voorgenomen om deze taak 5 jaar op mij te nemen. Een 
periode die ik gegeven de omstandigheden helaas niet kan volbrengen. Wel kijk ik terug op een  
geweldige tijd waarin we veel bereikt hebben, maar waarin ik ook heel veel plezier en lol heb gehad. 
Talrijke gezellige momenten deden het vele werk snel vergeten. Met deze positieve herinnering besluit 
ik dan ook mijn laatste voorwoord in Ghia Varia.
Ik dank U voor Uw steun en wens U en onze vereniging alle goeds.

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

Gerrie Schouten - Buijs

Broeksloot 67

3474 HS  Zegveld 

T 0348 - 69 11 72

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 - 26 04 22 66

Vragen via email: schultz48@zonnet.nl

Webmail beheerder

Marty van de Korput

Slingerstraat 7

4641 GJ  Ossendrecht

T 0164 - 67 41 70

E webmaster@karmannghiaclub.nl

inTerneTredaCTie

Vincent Peeters

Burg. Verstaatenlaan 7b

6641 CC  Beuningen

T 024 - 67 77 771

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:

Vincent Mekenkamp

Waardijnburg 38

3437 AR  Nieuwegein

E clubshop@karmannghiaclub.nl

sLUiTinGsdaTUM KoPiJ

De volgende Ghia Varia verschijnt: 

mei 2009.

De deadline voor kopij is: 15 april 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
Karmann Ghia type 14 Cabriolet
Bouwjaar 1965, signaalrood. U.S.A. 
import (New-Jersey), gerestau-
reerd in originele staat met ori-
ginele motor.

Nieuwe cabrioletkap (zwart 
“double-duck” vinylstof + mica 
achterruit). Binnenbekleding nieuw 
zwart kunstleer. Originele Sapp-
hire II by Bendix druktoetsradio. 
Chroom bumper overriders, 
chroom kofferrek op de motor-
klep achter. Zeer mooie en 
strakke auto in perfecte staat.

APK t/m juli 2009.
Vraagprijs: e17.500,-

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

LaaTsTe BericHTen  
oMTrenT 15-JariG KGcn 
JUBiLeUMWeeKend
Wist U dat:
•	Wij	voor	het	jubileumweekend	57	kamers	gereserveerd	hebben?
•	Dat	dit	bijna	2/3	van	het	hotel	is?
•	De	Veluwe	boft	dat	zoveel	autoschoon	in	hum	omgeving	is?
•	Dat	er	nog	aardig	wat	voorbereidingen	zijn?
•	Wij	in	samenwerking	met	de	evenementencommissie	en	bestuur	

een allround team vormen?
•	Wij	er	alles	aan	zullen	doen	om	alles	zo	prettig	mogelijk	te	laten	

verlopen?
•	Wij	hopen	dat	de	weergoden	ons	gunstig	gezind	zijn?
•	het	ons	heel	erg	veel	plezier	doet	dat	ook	de	leden,	net	als	wij	

heel enthousiast zijn en er enorm naar uit zien?
•	Dat	de	inschrijvingen	voor	de	dagjesmensen	nu	van	start	kan	gaan?
•	Wij	heel	graag	willen	dat	het	net	zo'n	succes	wordt	of	zelfs	groter	

dan de weekendmensen?
•	Dat	we	zelfs	een	internationaal	tintje	aan	dit	jubileum	hebben?
•	Er	KG-rijders	uit	België,	Duitsland,	Denemarken	en	Engeland	zijn?
•	We	er	met	z'n	allen	een	geweldig	 jubileum	gebeuren	van	gaan	

maken?
•	U	nu	in	de	gelegenheid	gesteld	wordt	om	via	bijgaand	formulier	u	

op te geven voor de dag evenementen?
•	Wij	U	een	onvergetelijk	weekend	toe	wensen?

Tot dan!

PS: De sluitingsdatum voor de inschrijving van de dagprogramma’s 
is 23 april 2009

Nico & Sonja de Winter
Hackfortstraat 32
3223 GC, Hellevoetsluis
T 0181 – 32 56 64

Wanneer wordt de automatische incasso voor het 
jubileumweekend geïncasseerd?
Aangezien het hotel 8 weken voorafgaand aan het Jubileum het 
grootste gedeelte van het jubileum aan ons gaat factureren, zal de 
door U afgegeven automatische incasso eind februari 2009 van de 
door U afgegeven giro/bankrekening nummer worden afgeschreven.

Gerard Dolfing
Penningmeester
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LedenMUTaTies
nieuwe leden
lidnr. naam adres Postcode Plaats land Telefoon Type modeljr

2081114 Vervoort, J. Oudestraat 25 2630 Aartselaar België +32-477 288 771 type 34 

2091116 Romero Lopez, M.  Bornerbroeksestraat 293 7606 BM Almelo  06-10 31 75 80 14 Coupé 1965

2091117 Coeman, S. Dragonderdreef 8 8570 Vichte België +32-56 778 605 14 Coupé 

2091118 Sassenbrouck, E. Peter Benoitlaan 36 9050 Gent Brugge België +32-9 230 9797 type 34 

2091119 Veenje, R. Nellemenkeslaan 1 5951 DP Belfeld  06-29 59 75 64  1963

2091120 Israël, F. Zandvoorterweg 64 2111 GZ Aerdenhout  06-40 02 97 29 14 Cabriolet 1960

2091121 Coesant, J. van Bekkampstraat 14 7496 AJ Hengevelde    14 Coupé 1972

2091122 Bruel, H. van den De Lochtlaan 10 2530 Boechout België +32 3 455 7259 14 Coupé 1966

2081099 Bruyns, M. Waverbancken 49 3645 VR Vinkeveen  0297-262 988 14 Coupé 1969 

         1963 1970

2091125 Ruiter, R. de Stakenbergweg 188 8075 RC Elspeet  0577-490 007 14 Cabriolet 1969

2091124 Jong, M.R. de Buizerdhorst 4 9502 HL  Stadskanaal  06-21 84 55 60 14 Cabriolet 1969

2091123 Graafmans, W.J.W.M. Vijfhuizenbaan 27 5133 NH Riel  013-51 82 025  

2091115 Schutter, D. de Hoogielkestraat 15 8810 Lichtervelde België +32-477 527 386 14 Coupé 1969

opgezegd
lidnr. naam adres Postcode Plaats Telefoon  Type modeljr

2040879 Saris, J.W.J. Karveelweg 16-18 6222 NH Maastricht 043-36 40 762  

2020797 Heel, M.P. van Hoenderloostraat 9 2573 RJ Den Haag 070-36 40 883  14 Coupé 1972

2061020 Moolenschot, J.M. Driestedenweg 108 1661 BK De Weere 0229-583 088  14 Cabrio 1971

2030851 Swaneveld, N.W.J. Koninginneweg 24 3077 LJ Rotterdam 010-48 38 963  14 Cabrio 1965

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 Locatie: Auto Lichtstad, Son
 (Zie bijgevoegd aanmeldingsformulier)
16 t/m 17 mei 15-jarig jubileum KGCN, Garderen (Zie bijgevoegd aanmeldingsformulier voor 

de weekenddagen)
4 juli zomerrit, in samenwerking met de LVWCN Let op: dit is op een zaterdag!
6 september najaarsrit
13 t/m 15 september buitenlandweekend
10 oktober 2e technische dag + taxaties
 locatie: nader te bepalen

overige evenementen 2009
Algemene (VW) evenementen:
19 t/m 21 juni Beautiful Budel, Budel, www.keverclub.nl/budel
19 t/m 20 juni 3rd meeting and the 3rd edition of International Elegance Cup reserved to VW 

Karmann Ghia in Verona. We are working on the programme and you will find 
some information here: http://www.karmannghia.it/VERONA%202009.htm

 Karmann Ghia Club Italia
 Tel 0444 547867 Fax 0444 234235
 Contrà Pedemuro San Biagio, 45
 36100 - Vicenza
 mail: club@karmannghia.it
 web: www.karmannghia.it
26 t/m 28 juni KGOC International Rally, Sherborne, Dorset, UK, www.kgoc-gb.org
 For any questions about the event please contact:
 Mike & Dee Shaw
 36 Temple Cottage
 Corsley
 Warminster
 Wiltshire BA12 7QN
 Tel. (home): +44 1373 832484 (mob.): +44 7731 836102
 mail: 2009international@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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HerinnerinG
KarMann GHia cLUB nederLand aLGeMene LedenVerGaderinG 2009

Beste leden,
Zoals in het decembernummer van de Ghia Varia gemeld zal de algemene ledenvergadering dit jaar 
plaatsvinden op:

Zaterdag 21 maart, 11:00 uur (ontvangst om 10:30 uur)
Locatie: Nationaal Automobielmuseum
Steurweg 8
4941 VR Raamsdonksveer
(www.louwmancollection.nl)

Graag nodigen wij U uit om de algemene ledenvergadering van de Karmann Ghia Club Nederland bij 
te wonen. Aansluitend zal een bezoek aan het museum worden gebracht.

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). 

info@daf-museum.nl
Met vriendelijke groet,
Arnoud Mestrum
Secretaris Karmann Ghia Club Nederland
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BedriJfsBezoeK ParUzzi

Volgens mijn vrouw Daisy 
ben ik van het type “stel 
vandaag uit wat ge heden 

doen kunt”, oftewel veel laatste 
nippertjes werk. Toen ik een week 
of 2 voor de sluitingsdatum van 
het maartnummer van de Ghia 
Varia een mail van ons aller 
hoofdredacteur ontving reali-
seerde ik me dat bovengenoemde 
eigenschap een hele goede is, 
behalve als je het werk echt niet 
meer kunt laten liggen! Daarom 
snel gebeld naar Paruzzi voor  
een bedrijfsbezoek.  Ik werd op 
zeer prettige wijze te woord 
gestaan door Natasja, die naar ik 
later hoorde behalve telefoniste 
ook de administratie voor haar 
rekening neemt. Op een zonnige 
woensdagmiddag dus diep afge-
daald naar het Zeeuwse Yerseke, 
waar Paruzzi gevestigd in een mooi 
ruim pand op een industrieter-
rein. Bij binnenkomst in de chique 
showroom viel me op wat een 
mooie luxe materialen er zijn 

gebruikt voor de aankleding. 
Echter dit is schijn: de hele 
showroom is recent onderhan-
den genomen door een bevriende 
schilder die met “special paint” 
mooie houten delen, stalen trap 
met bandensporen, etc. heeft 
geïmiteerd. Heel smaakvol en 
professioneel uitgevoerd.
Ik neem al snel met koffie plaats 
voor het bureau van Wim de 
Keijzer, die samen met de helaas 
afwezige mede-eigenaar Evert 
Poelman de directie vormt van 
Paruzzi. Wim is een sympathieke 
veertiger met een aangename 
Zeeuwse tongval. Paruzzi  is een 
succesvolle onderneming die in 
20 jaar tijd is uitgegroeid tot een 
bedrijf met in totaal 14 mede-
werkers. Op mijn vraag hoe het 
allemaal is begonnen beginnen 
Wim’s ogen te glimmen terwijl 
hij herinneringen aan vroeger 
ophaalt. Niet zonder trots ver-
haalt Wim dat hij en zijn jeugd-
vriend Evert allebei geboren en 

getogen Yersekers zijn. In 1987 
hebben ze voor weinig geld een  
Nova GT kit car op een kever-
onderstel gekocht in een abo-
minabele staat. Thuis bij Evert in 
de garagebox hebben ze hem 
compleet gerestaureerd. Er moest 
een naam en een logo bedacht 
worden voor deze auto en toen 
is de naam Paruzzi geboren. Bij 
een stickerspeciaalzaak hebben 
ze het nog steeds gebruikte 
logo met de gekruiste palm-
bomen laten maken dat de 
Nova GT sierde. Zoals Wim met 
veel plezier opmerkte: “Supers-
toer, zo’n wagen op je 19e!” 
 Vervolgens zijn ze met deze 
auto custom car shows gaan 
bezoeken. Eerst in Nederland, 
maar later werden ze ook inter-
nationaal gevraagd om als 
publiekstrekker op shows te 
komen. Zo zijn ze eens in Zwit-
serland naar een show geweest, 
waarbij alle hotelkosten e.d. voor 
rekening werden genomen door 

Door Jan Peter Moree
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de organisatie. Het moet een 
heel spektakel geweest zijn, deze 
Paruzzi!
Op shows vroegen bezoekers 
regelmatig of ze niet voor hen 
ook zo’n auto konden bouwen. 
Nou, dat wilden de jongens wel! 
In 1989 huurden ze een oude 
leegstaande kippenhal in Yerseke 
en zijn daar begonnen met het 
bouwen en restaureren van kit-
cars op keverbasis, buggy’s en het 
ombouwen van kevers tot cabrio. 
Na enkele jaren werd het eerste 
personeelslid aangenomen. Vanaf 
deze tijd kwamen klanten ook 
wel langs voor informatie of met 
de vraag of Paruzzi ook onder-
delen kon leveren. Als begin-
nende ondernemer doe je alles 
om omzet te genereren, dus 
deze werden gewoon met de 
eigen behoefte meebesteld. 
In 1994 vonden de heren een 
leegstaand garagepand in het in 
de buurt gelegen dorp Waarde, 
of zoals Wim op typisch Zeeuwse 
wijze zegt “op Waarde”. Hier 
konden ze alles zelf doen, want 
de garage bezat een spuitcabine, 
een brug en een showroom. De 
showroom deed tevens dienst 
als winkel, waar kever, bus en 
Karmann Ghia onderdelen wer-
den verkocht. Wim en Evert 
wisselden elkaar iedere week af 
in de garage en de winkel. Hier 
zijn ze begonnen om onderdelen 
in het buitenland te bestellen en 
hebben ze besloten om ook als 
postorderbedrijf te gaan opereren, 

aangezien ze in een uithoek van 
het land gevestigd zijn. Anderhalf 
jaar typen (nog op de schrijfma-
chine), knippen en plakken door 
vooral Evert resulteerde in die 
tijd tot de eerste editie van de 
inmiddels wereldwijd vermaarde 
catalogus. Aanpassingen voor vol-
gende edities werden gedaan met 
Tipp-ex en knippen en plakken 
van witte papiertjes. Uiteindelijk 
heeft dit geleid tot de tweetalige 
(Nederlands en Engels) 800 
pagina dikke fullcolor vierde edi-
tie van “Het Grote Keverboek” 
in een oplage van 5000 stuks. 
Een catalogus van deze omvang 
en kwaliteit kent zijn gelijke nau-
welijks in de wereld. Voor Kar-
mann Ghia-onderdelen biedt hun 
webpagina uitkomst.
Door de gestage groei is Paruzzi 
in 1999 wegens ruimtegebrek 
terug verhuisd naar het huidige 
eigen pand in Yerseke. Toen zijn 
ze ook gestopt met carrosserie-
restauratie en hebben zich ver-
der toegelegd op de verkoop 
van onderdelen, motorrevisie, 
motortuning, onderhoudsbeurten 
en APK -keuringen. Inmiddels 
importeert men onderdelen uit 
heel Europa en de USA en 
bezoeken ze ook regelmatig de 
leveranciers (in november nog 

in de USA). De garagebedrijven 
in Nederland worden  wekelijks 
beleverd met de eigen bezor-
gingsdienst. Particuliere en inter-
nationale klanten worden door 
het postorderbedrijf van onder-
delen voorzien.
Ik vond het zeer interessant om 
de geschiedenis verteld te 
 krijgen hoe de liefde voor het 
luchtgekoelde volkswagenerfgoed 
heeft geleid tot de succesvolle 
onderneming Paruzzi. Want dat 
ze succesvol zijn wordt wel dui-
delijk als blijkt dat ze enkele 
jaren geleden het naastgelegen 
pand hebben gekocht en inmid-
dels een bouwvergunning hebben 
aangevraagd om dit alweer uit 
te breiden. Op mijn vraag wat 
Paruzzi zo speciaal maakt ant-
woordt Wim op zijn eigen 
bescheiden manier dat ze ieder-
een proberen te helpen, zeer 
servicegericht zijn en een heel 
breed en diep assortiment op 
voorraad hebben. Ik geloof hem 
meteen, alles komt zeer profes-
sioneel over. Mijn bezoek wordt 
afgesloten met een rondleiding 
door het bedrijf, waarbij opvalt 
hoe goed alles georganiseerd is 
en alles een zeer nette indruk 
maakt. Evert en Wim, mijn com-
plimenten!



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:

• totale overzicht bus assortiment

      • Keverboek prijslijst

www.paruzzi.com

Wij leveren door
heel Nederland en België

voor een verzendtarief
vanaf  4,95

•  Scharnier bev. achter (compleet) A-kwaliteit  

    links/rechts

•  Bumpersteun beplating L+R, A kwaliteit T1,

    8/67» 1200 8/73»

•  Deurplaat A-kwaliteit L+R

•  Deur onder binnenzijde L+R A-kwaliteit T1

•  Bodemplaat Compleet L+R A kwaliteit tot 7/1972

•  Handvat Deur met sleutel T2 ’79 t/m’92

•  Vloerplaat Cabine T2,  L+R

•  B-stijl voor Cargo Deur, T2 3/1950 t/m 7/1967

•  Dorpel Hoog L.onder A-kwaliteit T2,

    3/1950 t/m 7/1967

•  Bodemplaat Accu R , A-kwaliteit T2,

    3/1950 t/m 7/1967

•  Dashboard cover T3,

    1964 t/m 1973

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

Dealers met Paruzzi shop:

VW Classics Someren 0493-470060

Kaag Kevers Hillegom 0252-544343

KS Motorsport Holland Doetinchem 0315-340990

Volksrepairs Berkel en Rodenrijs 010-5223577

Jaap Bergman Goor 0547-261515

VW Veteranen Coenen Koningsbosch 0475-301574

Lony Classic Cars Kerkrade-Eijgelshoven 06-26788412

VW Specials Gieten 0592-263900

Frieslandkevers Drachten 06-15656201

Kever Centrum
Midden-Nederland Kortehoef 035-6938454

Afnemers Paruzzi:
VW Vakrestauratie Groesbeek 06-27023646

Beetspeed Kessel 077-4621507

3 wheel saloon Bellingwolde 0597-532753

Boxer Tilburg 013-5355686

Kusters Kever Express Kerkrade 045-5457461

Bos’s Trike’s Weert 0495-540711

Trike Verhuur Bohaze Bohaze 0594-248693

Vakgarage Moeijes Alkmaar 072-5113200

Kever-mobiel Hengelo 074-2918772

Paalman Luchtgekoeld Pijnacker 015-3610344

De Gekgeworden Kever Swifterband 0321-322312

H.B. van Kranen Krimpen a/d IJssel 0180-551211

The Cool VW Kloosterzande 0114-691664

Classic Centre Brabant Etten-Leur 076-5010770

Roozen Auto’s Esbeek 013-5169413

Aircooled.nl Deventer 06-51690145

Classic VW parts Hulst 06-10984439

Bug Boys Loenen 055-5050552

Het grote keverboek

 15,- incl. verzending.

Het busboek
 7,50 incl. verzending.

Samen  20,-

Bestel nu!! 0800-PARUZZI
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KeVer WinTerfesTiJn 2009
Het was weer zover, weer een jaar voorbij, het was alsof het gisteren was voor ons gevoel en voor vele 
anderen. Wij, het promotieteam met name Sonja, Nico, Gerard en Betty zijn weer in de weer geweest 
voor ons cluppie en hoe.
Afgesproken met elkaar bij ons, Gerard en Betty, nog even een bakkie doen en dan gaan we op pad 
met alle proviand, koffers met spullen voor het weekend. Ja we bleven slapen, Sonja had weer net als 
vorig jaar een huisje gehuurd in het park Vinkeloord. Dus zoals ik al zei na het bakkie gingen we.
Na ongeveer 1 1/2 uur arriveerden we in de Vink, de mannen gingen gelijk door om de stand op te 
bouwen samen met Arnoud, Haye, Patrick, Dirk en Zn.
Wij vrouwen zorgden voor het eten en de bedden werden opgemaakt, alle spulletjes op zijn plaats en 
gezellig met zijn vieren gegeten en de avond doorgebracht.
De andere ochtend na ontbijt op naar de beurs, vitrines ingericht met Karmannspulletjes, koffie en 
drankjes klaargezet voor de komende geïnteresseerden. Nou die waren er hoor, reeds bestaande Kar-
mannvrienden en weer nieuwe vrienden die wij hierbij nogmaals welkom heten bij de club. Het was 
een	hele	gezellige	boel	met	mooie	Karmann's	in	onze	stand,	de	‘lowlights’,	welke	van	Patrick	nog	in	de	
prijzen viel!
Ook hebben we er weer wat Belgische Karmann vrienden bij. Sommige nieuwelingen hebben al een 
Karmann, maar nog niet af. Dus allerlei vragen, die we gelukkig altijd op konden lossen met onze 
experts in de tent. Verder wisselden wij elkaar even af om de rest van al het moois op de beurs te 
kunnen bewonderen en die waren er zeker.
Ondanks de recessie was het gezellig druk en hebben we onze kelen schor gepraat en vooral niet te 
vergeten de mensen die ook met het 15 jarig jubileum meegaan. Dat wordt, als het weer ook nog 
meewerkt, bij voorbaat al een succes. De mensen die meegaan zijn ook echt enthousiast, die willen we 
ook namens de club nogmaals bedanken.

Het was weer een druk maar gezellig weekend met elkaar en we hebben weer leuke herinneringen.

Betty Opmeer
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eVen VoorsTeLLen
Beste mede-Karmann-Ghia-liefhebbers,

In dit korte stukje wil ik me aan jullie voorstellen, aangezien het de bedoeling is dat ik vanaf de Algemene 
Ledenvergadering a.s. het bestuur kom versterken als evenementencoördinator.
Mijn naam is Gerrie Schouten - Buijs, ik ben 46 jaar en al ruim 24 jaar getrouwd met Maurits.
We hebben 2 zonen van 12 en 14 jaar. In het dagelijks leven ben ik raadsgriffier van de gemeente 
Breukelen en ben ik tevens als juridisch adviseur betrokken bij commissies voor bezwaarschriften in 
twee gemeenten. 
Het begin van het luchtgekoelde gevoel gaat terug naar de jaren ’60 toen mijn vader de ene Kever na 
de andere kocht, totdat mijn broers en ik midden zeventiger jaren niet meer gedrieën op de achterbank 
en in de kattenbak pasten.
Maar het Volkswagen-gevoel is altijd gebleven, want sinds de tijd dat ik mijn rijbewijs heb, heb ik Golf 
gereden en nu sinds 7 jaar voor dagelijks gebruik een New Beetle, ook een geweldige auto, maar ja, niet 
luchtgekoeld.
Vier jaar geleden ontstond het idee van een klassieker, alleen wilde ik geen Kever want daar rijden er 
al zoveel van. Nee, het moest een exclusievere uitvoering worden! Net zoals een Golf veel meer 
gemeengoed is dan een New Beetle, is een Kever dat ten opzichte van een Karmann Ghia! Via markt-
plaats heb ik van de tweede eigenaar de Karmann Ghia gekocht zoals jullie die op de foto kunnen zien, 
het was liefde op het eerste gezicht en dat is nog steeds zo.
Het interieur is afgelopen zomer onderhanden genomen, de buitenkant was al gerestaureerd. Gelijk na 
aankoop ben ik lid geworden van de Karmann-Ghia-club om enerzijds mensen te leren kennen die ook 
zo’n mooie auto hebben, want ik kende verder niemand met een Karmann Ghia (behalve dan kennissen 
in Winterberg) en anderzijds om samen leuke activiteiten te hebben.
Mijn man is inmiddels ook aangestoken door het Volkswagen-luchtgekoelde virus, want hij heeft sinds 
2 ½ jaar een Volkswagen type 3 Fastback. Hier kunnen we gemakkelijk met z’n vieren in, helaas geldt 
dat niet voor de Karmann Ghia.
De laatste oldtimer-aanwinst is een Rapido oldtimer-klapcaravan  uit 1976 voor achter de Fastback, zodat 
we ook weekendjes gezamenlijk weg kunnen. Deze weekendjes gaan we weg in LVWCN-verband. 
Het is trouwens de bedoeling dat de zomerrit van 4 juli a.s. een gezamenlijke rit is van de Karmann-
Ghia-club met de Luchtgekoelde VW-Club Nederland.

Gezamenlijk ritten rijden en 
gezellig met elkaar mooie din-
gen zien spreekt mij erg aan. Ik 
ben blij dat hier binnen onze 
club volop ruimte en gelegen-
heid voor is en hoop aan het 
(mede)-organiseren van evene-
menten mijn steentje te kunnen 
bijdragen. Daarom sluit ik af met 
de wens dat ik velen van jullie 
de komende tijd zal mogen ont-
moeten bij evenementen!!



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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onderHoUd Van onze   KarMann GHia (deeL 9): 
WieLoPHanGinG en sTUUr inricHTinG

De voorwielophanging met de stuurinrichting

Het is al weer enige tijd gelden 
dat we weer eens in de techniek 
zijn gedoken. Het laatste artikel 
ging over de elektrische installatie. 
Dit onderwerp kwam tijdens 
onze technische dag in oktober 
2008 te Goor uitgebreid aan 
bod. Hier konden leken, maar 
ook doorgewinterde hobbyisten, 
heel veel van opsteken.

Voor deze Ghia Varia neem ik 
de wielophanging en de stuurin-
richting onder de loep. Op de 
technische dag van 18 april zal ik 
aan de hand van voorbeelden 
e.e.a. verduidelijken. Met name 
de voorwielophanging zal ik nader 
toelichten omdat de meeste 
problemen in dit deel zitten. Dat 
is ook niet zo verwonderlijk, 
omdat het noodzakelijk kunnen 
sturen van de wielen de con-
structie van de wielophanging 
complex maakt.

Om goed te begrijpen hoe de 
wielophanging is geconstrueerd, 
is het handig om eerst enkele 
basisbegrippen te verduidelijken.
In het kort zijn dit:
•	Toespoor	(toe-in)
•	Fusee	langsheeling	(Caster)
•	Fuseepenhelling	 (kingpin	 incli-

nation)
•	wielvlucht	(camber)
•	Uitspoor	(toe-out)

Toespoor:
Toespoor betekent dat de voor-
wielen, op ashoogte gemeten 
aan de velgranden, aan de voor-

zijde dichter bij elkaar staan dan 
aan de achterzijde. De wielen 
staan in rijrichting gezien dus 
enigszins schuin naar binnen. 
Het verschil zit tussen de 2 en 4 
mm afhankelijk van het wagen-
type. Op de bijgevoegde schets 
is dit verduidelijkt.
De reden hiervoor is het feit dat 
de achterwielen aangedreven 
worden en de vooras vooruit 
geduwd wordt. Hierdoor heb-
ben de wielen de neiging om 
naar buiten uit te wijken. Ten 
tweede is het zo dat rechtuit 
rollen van het wiel en hiermee 
het rechtuitrijden van de auto 
wordt bevorderd.

fuseelangshelling (caster): 
Caster is de hellingshoek van de 
denbeeldige lijn door de onder-
ste en bovenste fuseekogels.  
Deze hellinghoek is schuin ach-
terover gericht. Hiermee wordt 
bereikt dat de wielen na het 
insturen, vanuit zichzelf weer 
terugsturen naar de rechtuitstand. 
Dit principe kun je eenvoudig 
vergelijken met je fiets: hierbij 

Toespoor: maat A is kleiner dan maat B
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onderHoUd Van onze   KarMann GHia (deeL 9): 
WieLoPHanGinG en sTUUr inricHTinG Tekst:  Haye Osinga

staat het balhoofd van het frame 
schuin geplaatst wat de recht-
uitstabiliteit van de fiets ten 
goede komt. De constructie van 
de as is zo gemaakt dat deze 
langshelling niet is in te stellen. 
Bij de Karmann is deze helling 3º 
20’ ± 1º

fuseepenhelling 
(kingpin inclination)
Om het een beetje verwarrend 
te maken is er nog een hellings-
hoek van de fusee, die de fusee-
penhelling wordt genoemd. In 
het vakjargon kingpin inclination. 
Dit is de hellingshoek van de 
fusee die dwars staat op de 
langshelling van de fusee. De 
plaats waar deze denkbeeldige 
lijn het wegdek snijdt, ligt dichtbij 
het raakpunt van de band met 
het wegdek. Dit is bedoeld om 
de besturing minder gevoelig te 
maken indien het wiel tegen 
een obstakel op het wegdek 
aanrijdt. Zou deze maatregel 

niet zijn genomen zal er bij een 
obstakel tegen de band plots 
een moment op dat wiel wor-
den uitgeoefend en wil het wiel 
direct omdraaien. Ook deze hel-
lingshoek is constructief bepaald 
en kan niet worden ingesteld.

Wielvlucht (camber)
Dit is de stand van de wielen die 
je ziet wanneer men voor, of 
achter de auto gaat staan, ten 
opzichte van een vertikaal vlak. 
De voorwielen zullen aan de 
bovenzijde verder uit elkaar 
staan dan aan de onderzijde. Dit 
wordt (positief) camber genoemd. 
Ook deze instelling bevordert 
een goede rechtuitloop van de 
wielen. Een te grote wielvlucht 
zorgt weer voor een vermin-
derde grip tijdens het rijden in 
bochten. Bij sterk opgevoerde 
auto’s is de wielvlucht negatief 
ingesteld om juist een betere 
grip in bochten te creëren.  Dit 
is meestal ook duidelijk te zien.

Uitspoor (toe-out)
Dit is het tegengesteld van toe-
spoor, alleen met dien verstande 
dat toespoor bij rechtuitstand 
wordt gemeten en uitspoor in 
de gestuurde stand wordt 
gemeten. Dit uitspoor is con-
structief vastgelegd door de 
stand van de fusee-armen waar 
de spoor- of stuurkogels in 
gemonteerd zijn. De denkbeel-
dige hartlijn tussen fuseedraai-
punt en stuurkogeldraaipunt 
staan niet parallel aan het wiel, 
maar wijzen naar binnen. Op 
deze manier wordt ervoor 
gezorgd dat het binnenwiel een 
kleinere draaicirkel beschrijft dan 
het buitenwiel.

Met bovenstaande begrippen is 
duidelijk geworden dat de wiel-
ophanging de juiste stand van 
het wiel moet verzorgen die 
onder alle condities, tijdens het 
in –en uitveren en/of het in- en 
uitsturen, het meest optimale 
stuurgedrag geeft. Dit vertaalt 
zich in goede grip, goede koers-
stabiliteit en hoog comfort. 

Fuseelangshelling: de denkbeeldige lijn door 
de bovenste en onderste fuseekogel, gezien 
vanuit de zijkant van de wagen, helt licht naar 

achteren.

Fuseepenhelling: de denkbeeldige lijn door de 
bovenste en onderste fuseekogel gezien vanaf 
de voorzijde van de wagen. Ook is hier (posi-
tief) camber van het voorwiel weergegeven.

Uitspoor: dit is nodig om de wielen in een 

bocht de juiste draaicirkel te laten volgen.
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Daarbij moet de constructie 
dusdanig worden uitgevoerd dat 
de optredende krachten tijdens 
het rijden verwerkt kunnen 
worden tijdens de gehele 
levensduur van de auto, zonder 
dat dit tot falen lijdt. Kortom 
een stevige waslijst aan eisen!
Ondanks deze hoeveelheid aan 
eisen en wensen, heeft Ferdinand 
Porsche een bijzonder geniale 
constructie bedacht, die aan 
bovenstaande eisen voldoet. 
Een constructie die zo goed uit-
gedacht is dat deze tegen lage 
kosten geproduceerd kon worden, 
die ook zeer betrouwbaar is en 
daardoor uiteindelijk in miljoenen 
aantallen gefabriceerd is geweest.

En hoe ziet dat er dan uit, zult U 
wellicht denken. Welnu, hier-
voor dient de illustratie aan het 
begin van dit artikel: de voor-
wielophanging bestaat uit 2 boven 
elkaar geplaatste horizontale 
buizen die met dwarsverbindingen 
aan elkaar gelast zijn. Deze bui-
zen worden met slechts 4 bou-
ten aan het chassis vastge-
schroefd. In de buizen zitten 
veerpakketten, d.w.z. strips van 
verenstaal, die in de loop der 
jaren van 4 naar 10 stuks per 
buis zijn uitgebreid. In het mid-
den van de buizen zijn deze 
strips geborgd, aan de uiteinden 
zijn de onderste en bovenste 
wieldraagarmen gemonteerd. 
Door het in en uitveren van de 
draagarmen worden de veer-
pakketten getordeerd, wat de 
vering aan de voorwielen geeft. 
Het uiteinde van de buizen is 
voorzien van 2 aan elkaar 
gepuntlaste stalen schalen, waar 
de bovenzijde van de schokbre-

ker is gemonteerd. De onder-
zijde van de schokbreker is vast-
geschroefd aan de onderste 
draagarm. Aan de wieldraagar-
men zijn de fusees gemonteerd 
waaraan de remtrommels of 
schijven zijn gemonteerd. In het 
geval van remschijven zijn aan 
de fusees ook de remklauwen 
bevestigd. Dit aslichaam voor-
ziet meteen in de bevestiging 
van het stuurhuis, stuur- of 
spoorstangen. Het fraaie is dat 
het kompleet voorgemonteerde 
vooras, dus incl. stuurinrichting 
en wielophanging in één keer 
aan het chassis wordt gemonteerd. 
Voor assemblage in de fabriek 
dus uitermate efficiënt!
In de loop der jaren zijn er tal 

van verbeteringen doorgevoerd 
aan de wielophanging en stuur-
inrichting. De belangrijkste wijzi-
ging is wel de overgang van 
zogenaamde	 ‘bundbolzen’	 naar	
fuseekogels. Dit reduceerde het 
onderhoud aanzienlijk en zorgde 
daardoor ook voor een verbe-
terd weggedrag. Deze moesten 
iedere 5000 km worden gecon-
troleerd en zonodig worden bij-
gesteld. Indien bijstellen niet 
meer hielp moet de hele fusee 
worden gedemonteerd om de 
Bundbolz te kunnen vervangen, 
een tijdrovend klusje. Bijgaande 
tekeningen geven verduidelijking 
van deze Bundbolzen-constructie.
De constructie met fuseekogels 
was onderhoudsvrij en bleek 

De Bundbolzen-constructie
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ook veel langer mee te gaan dan 
de oude constructie. Zowel in 
garantiekosten voor VW als in 
onderhoudskosten voor de klant 
dus een aanzienlijke verbetering. 
In de bijgaande doorsnede teke-
ning is de constructie goed te zien.

Een andere (kleine) verbetering 
was de aanpassing in het stuur-
huis. Hier spreken onze ooster-
buren	 van	 een	 ‘Schneckenrol-
lenlenkung’. Als je het stuurhuis 
inwendig bekijkt begrijp je direct 
waarom: op ingaande as van het 
stuurhuis is een wormwiel gesmeed. 
Op de uitgaande as zit een soort 
rol die de vorm van een slak-
kenhuis heeft en grijpt haaks in 
op dit wormwiel. Het gevolg is 
dat bij draaien van het stuurwiel 
het wormwiel meedraait en hier-
bij het slakkenwiel zal aandrijven 
die hierop de uitgaande as zal 
verdraaien. Op de uitgaande as 
zit de zogenaamde pitmanarm 
die daardoor naar links of rechts 
zal zwenken. De pitmanarm zal 
via de stuur- of spoorstangen de 

fusees en daarmee de wielen 
gaan verdraaien.
De verbetering in het stuurhuis 
was de overgang van een getand 
glijstuk naar dit slakkenwiel. 
Hierdoor ontstond minder 
inwendige wrijving waardoor de 
besturing nog soepeler verliep 
en slijtage van het stuurhuis 
minimaal was.

Voor een beter bochtgedrag, 
werd vanaf 1959 een stabilisator 
aan de vooras gemonteerd. De 
werking hiervan berust in het 
feit dat deze past effectief is als 
één van de zijden belast wordt. 
Dit gebeurt juist in een bocht: 
het ene wiel wordt sterker 
belast, het andere wiel juist ont-
last. Door deze stabilisator wordt 
dit gedrag verminderd, waar-
door het overstuur arakter van 
de auto wordt verminderd. 
(Overstuur is het uitbreken van 
de achterkant van de auto).

De voorwielophanging is in alle 
jaren voor de Karmann ongewij-

zigd gebleven dit in tegenstelling 
die van de kever. Bij de kever is 
de voorwielophanging met de 
modellen 1302 en 1303 geheel 
gewijzigd in een MacPherson-
veerpootconstructie die het 
weggedrag en comfort aanzien-
lijk verbeterde. Deze constructie 
had echter aanzienlijke wijzigin-
gen aan de carrosserie tot gevolg, 
die daardoor gedeeltelijk een 
dragende constructie werd voor 
de voortrein. Dit concept was 
voor de Karmann Ghia niet te 
realiseren zonder hier grote 
concessies te doen aan de 
vormgeving. Een alternatieve 
wielophanging voor de Karmann 
Ghia ontwerpen was ook geen 
optie vanwege de hoge kosten 
die hiermee gemoeid zouden zijn. 
De Karmann moest meeliften 
met de ontwerpen voor de 
Kever om zowel de ontwikkel-
kosten als ook de component-
kosten op een acceptabel niveau 
te kunnen houden om daardoor 
de prijs van de auto concurrerend 
te kunnen maken.

Ook de achterwielophanging is 
een bijzonder compacte en 
doordachte constructie. Met 
name bij het snel nemen van 
bochten had de oude pendelas-
constructie het grote nadeel dat 
door de veranderde wielvlucht 
de spoorbreedte sterk afnam en 
daarmee ook de hoeveelheid 
grip die de achterwielen konden 
overbrengen op het wegdek. 
Men heeft eerst nog (augustus 
1966) de pendelasconstructie 
verbeterd door een extra com-
pensatieveer te monteren op 
de achteras in combinatie met 
iets soepelere torsieveren. De fuseekogel constructie
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Deze compensatieveer was zo 
geconstrueerd dat deze alleen 
in werking kwam bij rechtuitrij-
den en niet bij het nemen van 
bochten. Dus tegengesteld aan 
de werking van de voorstabilisa-
tor. Dit verhoogde het veer-
comfort tijdens rechtuitrijden 
en verbeterde de wegligging in 
bochten door vermindering van 
het overstuurkarakter. Dit werd 
veroorzaakt doordat het inve-
rende wiel verder kon inveren 
waardoor de spoorbreedte iets 
toenam.

Deze pendelasconstructie is flink 
aangepast vanaf augustus 1967. 
Daar hoefde aan het uiterlijke 
ontwerp geen concessies worden 
gedaan bij de introductie van de 
nieuwe	‘Schräglenkerachsen’,	ofte-
wel schuine wielgeleiding die voor 
een enorme verbetering van de 
wegligging betekende. Deze con-
structie voorkwam dat de wiel-
vlucht sterk varieerde afhankelijk 
van het in- of uitgeveerde wiel. 
Waarschijnlijk vanuit kostenoog-
punt bleven beide constructies 
jarenlang leverbaar.

Tijdens de Technische dag zullen 
we details van de zowel de 
voorwielophanging als ook die 
van achterwielophanging nader 
bekijken.

Gebruikte Bronnen:
•	V.A.G.Handbuch	 Käfer,	 Adac	

Verlag, 1983
•	Nu	kan	ik	het	Zelf,	Dieter	Korp
•	Reparatur-Leitfaden,	 Käfer	Typ	

11-13-15, Ausgabe juli 1975, 
VW Wolfsburg
•	Fachkunde	 Kraftfahrzeugtech-

niek, Dipl. Ing. H. Gerschler, 
Stuttgart, 1988

De compensatieveer.

De pendelas achterwielophanging

De	‘Schräglenker”	achterwielophanging
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KGcn  TecHniscHe daG 18 aPriL 
2009 BiJ:  aUToLicHTsTad
Dit jaar keren we voor de 3e maal terug naar de locatie Auto Lichtstad in Son. Onze gastheer deze dag 
is de heer Sjak van Loosdregt. In oktober 2006 hielden wij hier onze eerste technische dag.  Een aantal 
enthousiaste medewerkers hebben spontaan hun medewerking toegezegd met technische ondersteuning 
voor die dag en de zorg voor onze oude Karmann Ghia´s.  Wij krijgen de beschikking over een deel van de 
werkplaats met twee bruggen. Een geweldige ambiance om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te 
wisselen. 

Ditmaal	hebben	we	workshop	georganiseerd,	met	het	thema	‘wielophanging	en	stuurinrichting’.	Een	
onderwerp waar veel over te vertellen en te leren valt, er zijn op dit gebied nogal wat misverstanden. 
Kortom: het zal zeker een leuke dag worden met ongetwijfeld de nodige vragen en discussies!

Anders dan anders hebben we besloten om ook voor de technische dag een inschrijfformulier te 
hanteren, dit om de catering, die door Auto Lichtstad wordt verzorgd, in goede banen te leiden. Er zijn 
géén kosten verbonden aan deze dag, afgezien van de taxaties. Het enige wat U hoeft te doen is het 
inschrijfformulier te retourneren voor 5 april, een goed humeur en Uw Karmann Ghia mee te nemen!

Als belangrijk onderdeel nemen we ook de taxaties ter hand, immers dat is de broodnodige dekking 
voor Uzelf, indien U onverhoopt met aanrijdingschade te maken krijgt. Zo’n taxatierapport is dan zelfs 
onontbeerlijk! Kijk Uw verzekeringspapieren er goed op na en controleer of Uw taxatiepapieren nog 
geldig zijn. Onze clubtaxaties worden tegen een zeer vriendelijk tarief aangeboden, daarvoor hoeft U 
het zeker niet te laten! Aanmelding voor de taxatie is noodzakelijk i.v.m. de planning van de taxateur. 
Dit kan worden aangegeven op het taxatiegedeelte van het inschrijfformulier. Bij eventuele vragen kunt 
U contact opnemen met Gerrie Schouten.

routebeschrijving:
Neem op de A50 afslagnr. 8 Son & Breugel. Ga in Son rechtsaf de Nieuwstraat in. Deze gaat over in de 
Eindhovense weg. Links van deze weg is Auto Lichtstad gelegen op het industrieterrein. Borden wijzen 
vanzelf de weg.

Programma
10.00 - 11.00 uur  Ontvangst met koffie met iets lekkers, U aangeboden door Auto Lichtstad
11.00 - 15.00 uur Workshop wielophanging, zie ook elders in deze Ghia Varia. Indien gewenst, kunt 

u ook zelf kleine reparaties uit te voeren.
 Parallel taxaties
15.00 uur Afsluiting
De broodjeslunch zal rond 12:30 beschikbaar zijn, welke U eveneens aangeboden wordt door Auto Lichtstad.

Tot ziens in Son bij:  
auto lichtstad Son
Ekkersrijt 1001, 5692 AB Son
T 040 - 21 97 700
F 040 - 21 98 987
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Karmann Ghia in het straatbeeld
Vandaag de dag zie je de Karmann Ghia zelden in het straatbeeld. Als al een auto wordt gezien trekt 
hij meestal veel bekijks. Dat het in de jaren 60 en 70 al niet veel anders was, blijkt wel wanneer men 
ansichtkaarten van straatbeelden van toen bekijkt en op zoek is naar een Karmann Ghia. Ansichtkaarten 
hebben meestal tot doel om gebouwen te tonen van de stad of plaats waar de kaarten worden verkocht. 
Zo hoopt men meer toeristen aan de trekken die de kaart ontvangen van familie of vrienden. Dat er op 
deze ansichten ook auto’s staan afgebeeld, is een bijkomende zaak. Het is natuurlijk ondoenlijk om alle 
auto’s weg te halen voor een mooie foto en fotoshopprogramma’s bestonden toen gewoonweg niet. 
Op de vele ansichten van toen staat dus niet vaak een Karmann Ghia afgebeeld. De reden hiervoor is 
waarschijnlijk	doordat	de	auto	werd	gekocht	door	mensen	die	toch	wat	beter	in	de	‘slappe	was’	zaten.	
Of was het omdat de auto vaak werd gekocht door vrouwen, die de auto alleen gebruikten voor de 
boodschappen	en	bezoekjes	aan	vriendinnen	en	de	auto	dus	niet	vaak	te	spotten	viel	bij	‘ansicht-waardige	
gebouwen’. Hoe het ook zij, ansichten met straatbeelden van toen met een Karmann Ghia zijn zeldzaam. 
Desalniettemin hieronder toch 4 kaarten waar een Karmann Ghia op staat, al moet je soms even goed 
kijken om de auto te ontdekken. Leuk is dat één van de ansichten een Hollands straatbeeld laat zien,  
waarschijnlijk ergens in Rotterdam?

(De ansichten zijn afkomstig uit Onschatbare Klassieker, Tijdsbeeld)



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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Woon-werkverkeer als
argument
Voor de FEHAC kwam de dis-
cussie over de bestaande belas-
tingvrijstelling als een verrassing, 
omdat vorig jaar de vrijstelling 
nog was geëvalueerd en men in 
Den Haag toen tot de conclusie 
kwam dat er géén verandering 
nodig was. Het voorstel tot wij-
ziging van de belastingvrijstelling 
was niet onderbouwd met cijfers 
over het dagelijks gebruik van 
klassiekers, maar was vooral 

dreiGinG onMiddeLLiJKe BeVriezinG  BeLasTinGVriJsTeLLinG afGeWend
Januari 2009
Ook in het najaar 2008 kwam het Belastingplan voor het volgend jaar 
aan de orde in de Tweede Kamer. Onverwacht werd vanuit de Tweede 
Kamer de belastingvrijstelling Motorrijtuigenbelasting voor klassiekers 
van 25 jaar en ouder ter discussie gesteld. Aanvankelijk werd voorgesteld 
om geen nieuwe vrijstellingen meer te verlenen. Na discussie en inbreng 
van de FEHAC is nu afgesproken dat pas bij het invoeren van de kilo-
meterbeprijzing in 2012 de belastingvrijstelling van klassiekers wordt 
bevroren. 

gebaseerd	op	het	‘onderbuikge-
voel’ dat er veel 25-plus auto’s 
voor dagelijks gebruik worden 
geïmporteerd. Deze indruk werd 
nog eens versterkt door allerlei 
websites en tijdschriftartikelen die 
jonge klassiekers aanbieden als 
belastingvrij alternatief voor het 
dure woon-werkverkeer. In de 
beeldvorming van velen is een 
klassiekerrijder verworden tot 
iemand die vanwege de belas-
tingvrijstelling lekker goedkoop 
en ook nog eens flink vervuilend 

rondrijdt.
Daarom werd bij amendement 
van de ChristenUnie (gesteund 
door PvdA en Groen Links) 
aanvankelijk het voorstel gedaan 
om de belastingvrijstelling per 
2009 direct al te bevriezen: dus 
in feite per direct geen nieuwe 
vrijstellingen meer. Voertuigen 
van 1983 en ouder zouden dan 
nog wel zijn vrijgesteld maar 
daarna zou er niets meer bijko-
men. Staatssecretaris De Jager 
(CDA) ontraadde het amende-
ment, onder verwijzing naar de 
recente evaluatie van de belas-
tingvrijstelling. 

e-mail bombardement
Uiteraard was de FEHAC 
onaangenaam verrast: niet alleen 
omdat dit een onverhoedse 
aanslag is op één van de belang-
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dreiGinG onMiddeLLiJKe BeVriezinG  BeLasTinGVriJsTeLLinG afGeWend
Januari 2009

rijkste regelingen voor klassie-
kers, maar vooral omdat elke 
serieuze onderbouwing voor 
het voorstel ontbrak. De FEHAC 
zocht contact met de initiatief-
nemer van het amendement, 
Ernst Cramer van de Christen-
Unie en stuurde ook verschillende 
e-mails naar de overige Tweede 
Kamerleden. In korte tijd heeft 
de FEHAC bovendien haar 
leden gemobiliseerd, wat er toe 
leidde dat de Tweede Kamerle-
den werden bestookt met meer 
dan 1.000 e-mails waarin wél de 
juiste argumenten werden naar 
voren gebracht.
•	De	 FEHAC	 schat	 dat	 maar	

5% van de ongeveer 200.000 
klassieke 25+ auto’s dagelijks 
wordt gebruikt, maar deze 
groep krijgt overmatig aan-
dacht en bepaalt helaas het 

imago van de klassiekerrijder 
negatief.

•	Nog	maar	een	jaar	geleden	is	
de vrijstelling geëvalueerd en 
was een wijziging niet nodig. 
Toen werd nog aangegeven 
dat de vrijstelling pas weer 
bekeken zou worden bij de 
invoering van de kilometerbe-
prijzing. 

•	Het	 aantal	 klassiekers	 neemt	
toe omdat er elk jaar een 
jaargang van zo’n 10.000 
‘overlevers’	bij	komen	uit	een	
periode dat erg veel auto’s 
werden verkocht. 25 jaar gele-
den werden er jaarlijks vaak 
meer auto’s verkocht dan nu. 
De levensduur neemt toe: ook 
daardoor halen meer auto’s de 
25 jaar.

•	De	vervuiling	door	klassiekers	
is er, maar valt echt mee: ze 

produceren niet meer fijnstof 
dan gewone voertuigen, er 
wordt maar heel weinig mee 
gereden ( jaarlijks gemiddeld 
1900 km) en het aandeel ver-
vuilende oude diesels is ver-
geleken met benzine en LPG 
gering.

De actie van de FEHAC had 
succes: de dreigende directe 
ingreep is van tafel. Met een 
gewijzigd amendement is 
bepaald de vrijstelling te bevrie-
zen per 1 januari 2012, de 
beoogde datum van invoering 
van de kilometerbeprijzing. Het 
huidige regime van vrijstelling 
blijft in 2009, 2010 en 2011 nog 
in stand. De onmiddellijke 
bevriezing van de vrijstelling is 
dus afgewend. Neveneffect van 
deze hele actie is geweest, dat 
de FEHAC zich weer eens als 
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een invloedrijke en krachtige 
oldtimerorganisatie heeft gema-
nifesteerd in de Tweede Kamer. 
Positief	 is	 zeker	 dat	 de	 ‘belas-
tingvrijstelling’ nu minder bete-
kenis krijgt als argument om een 
24 of 25 jaar oude auto te ver-
kopen aan mensen die goedkoop 
rijden het belangrijkste vinden. 

nadeLiG 
MiLieUeffecT Van 
KLassieKrs WordT
 VaaK oVerscHaT
De meeste mensen waarderen 
mobiel erfgoed om de historie 
en de nostalgie. Als er al kritiek 
komt is dat vaak vanwege het 
goedkoop rijden en de milieu-
belasting die klassiekers met zich 
zouden meebrengen. Oldtimers 
voldoen aan de voorwaarden die 
van toepassing waren bij eerste 
toelating tot de weg. Dit bete-
kent niet dat oldtimers per defi-
nitie	 de	‘fijnstofbommetjes’	 zijn,	
zoals een kamerlid onze hobby-
voertuigen plastisch omschreef 
in een recent parlementair over-
leg over de belastingvrijstelling 
voor 25-plussers.

doelstelling behoud maar 
ook kunnen blijven rijden
De FEHAC-doelstelling is het 
behoud van voertuigen vanuit 
historisch oogpunt, maar ook 
het behoud van de mogelijkheid 
om historische voertuigen op 
de openbare weg te kunnen 
blijven gebruiken. Regelmatig 
gebruik is essentieel voor een 
goede conditie van het voertuig 
en de blijvende werking van de 
belangrijkste mechanische func-
ties. Als het over de schadelijke 
elementen van de uitlaatgassen 

gaat, zijn de uitstoot van CO²,  
NOx en fijnstof van belang.

Kooldioxide co²
De CO²-uitstoot is direct gere-
lateerd aan het verbruik. Het 
brandstofverbruik van de meeste 
oldtimers is, in tegenstelling tot 
de beeldvorming, niet veel hoger 
dan dat van moderne voertui-
gen. Vaak is het zelfs lager. Dit 
komt omdat de auto’s van nu 
door een grote hoeveelheid extra 
comfort-  en veiligheidsvoorzie-
ningen veel meer wegen dan 
auto’s van een vergelijkbare klasse 
van 25 jaar of langer geleden. 
Zo weegt een nieuwe VW Golf 
van 2008 bijna 400 kg meer dan 
een inmiddels klassieke Golf van 
bouwjaar 1974.

fijnstof
Fijnstof, voorzover dit uit de uit-
laat komt, wordt voornamelijk 
door dieselauto’s geproduceerd. 
Het aandeel diesels onder de 
oldtimers is uitermate gering. 
Volgens de meest recente cijfers 
van het CBS (per 1 juni 2008) 
kent Nederland 1.251.082 die-
selpersonenauto’s; daarvan zijn 
er maar 8090 van 1980 of ouder, 
ofwel maar 0,6%. (bron: CBS 
statline - motorvoertuigen; per-
sonenauto’s naar technische 
kenmerken). Naar verhouding 
rijden klassieke voertuigen veel 
vaker dan hun moderne tegen-
hangers op benzine of LPG.
Het fijnstof dat door wegver-
keer wordt veroorzaakt komt 
maar voor 50% uit de uitlaat; de 
rest is afkomstig van remmen en 
banden. Het grootste deel van 
het fijnstof uit de uitlaat komt 
van het wegvervoer, vracht- en 

bestelwagens. Dit rijdt vrijwel 
uitsluitend op diesel.
Uit het vorenstaande blijkt klip 
en klaar dat oldtimers absoluut 
geen rol spelen op het gebied 
van fijnstofemissie. En het pro-
bleem speelt verder ook nau-
welijks omdat klassiekers heel 
weinig in de stad worden gebruikt, 
maar vooral bij recreatieve ritten 
op het platteland. 

stikstofoxide nox
De meest gezondheidschadelijke 
vorm van stikstofoxide: de stik-
stofdioxide (NO²) wordt in gro-
tere mate door dieselauto’s dan 
door benzineauto’s geproduceerd. 
Door gebruik van de drieweg-
katalysator is de uitstoot van 
NOx door benzineauto’s sinds 
medio jaren 80 al sterk terug-
gedrongen. Maar in dieselauto’s 
werkt deze katalysator niet, 
waardoor in dieseluitlaatgassen 
vijf tot tien keer zoveel stikstof-
oxiden zitten als in benzine-uit-
laatgassen.
Door het verwaarloosbare aan-
deel van diesels in het oldtimer-
bestand gaat het milieu-argu-
ment ook voor het component 
stikstofoxide NOx in de emissie 
niet op. 

sLeUTeLaars 
KLassieKe aUTo’s
KUnnen HUn HarT
oPHaLen 
Bezitters van klassieke auto’s 
krijgen een warm onthaal op 
AutovakRAI 2009. Zij worden 
uitgenodigd om op deze vakbeurs 
de laatste trends te volgen in 
restauratie, reparatie en onder-
houd van auto’s. Voor oldtimers is 
er zelfs een aparte parkeerplaats, 
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terwijl ook de toegang én de 
catering gratis zijn. AutovakRAI 
2009 wordt gehouden van 20 
t/m 23 april 2009. 

Gratis toegang, inclusief
 parkeren en catering 
tijdens autovakrai 2009
In de periode dat AutovakRAI 
2009 plaatsvindt, gaat ook het 
klassiekerseizoen weer van start. 
Dan komt het mobiel erfgoed 
weer uit de winterstalling. Van 
maandag 20 april t/m donderdag 
23 april 2009 van 11.00 tot 
22.00 uur staat het Europacom-
plex van de RAI volledig in het 
teken van het beste en mooiste 
wat de automotive branche te 
bieden heeft. Klassiekereigenaars 
kunnen zich met hun oldtimer 
aanmelden voor een bezoek 
aan AutovakRAI 2009, waar zij 
het laatste nieuws over het pro-
fessionele autovak tot zich kun-
nen nemen. Een wereld die pre-
cies past in hun interessesfeer : 
de nieuwste garage-uitrusting en 
gereedschappen worden getoond. 
Zij kunnen tevens hun kennis 
opfrissen over zaken als schade-
herstel, banden en wielen, acces-
soires en auto-onderdelen. 

exclusieve doorrijdkaart
Via een speciale button op 
www.autovakrai.com kunnen 
eigenaars van klassieke auto’s 
(die minimaal 25 jaar oud zijn) 
door het invoeren van het ken-
teken en de geplande datum 
van bezoek, een gratis parkeer-
plaats reserveren voor de 
hoofdingang van het RAI-com-
plex. Tijdig reserveren wordt 
aanbevolen, omdat het aantal 
beschikbare plaatsen beperkt is. 

De toegang tot de beurs is -na 
voorregistratie via www.auto-
vakrai.com- eveneens gratis, net 
als de catering. De speciale 
doorrijdkaart voor klassiekers 
geeft een exclusief tintje aan het 
bezoek aan AutovakRAI 2009.

Jarig in 2008
1908 T-Ford
1938 Volkswagen Kever
1948 Morris Minor
1948 Citroën Deux Cheveau
1958 Trabant
1958 DAF 600 personenauto
1958 Triumph Herald
1963 Rover 2000
1968 Volvo 164
1968 Peugeot 504
1983 Mercedes 190 (Baby Benz)

forse toename van 
het bezoek aan 
website feHac
Op de website van de FEHAC 
wordt het actuele nieuws rond 
klassiekers direct gepubliceerd.
Opvallend was dat het bezoek 
aan onze website verdubbelde 
toen in de Tweede Kamer de 
beperking van de vrijstelling 
voor 25-plus voertuigen aan de 
orde kwam. Steeds meer men-
sen weten de FEHAC op inter-
net te vinden en halen daar hun 
informatie vandaan over de 
maatregelen van de overheid 
met effecten voor klassieke 
voertuigen. Ook eens de actua-
liteit bekijken: het internetadres 
is heel eenvoudig: www.fehac.nl

Het lot van de 
slapende schoonheden
25 jaar geleden mocht een 
Duitse fotograaf de verborgen 
oldtimer collectie van de frans-

man Michel Dovaz fotograferen. 
Een collectie van ruim 50 klas-
siekers stond in en rond een 
boerderij op het franse platte-
land te vergaan tot stof. Aston 
Martins, Ferrari’s, Lancia’s, Cords 
en maar liefst negen Bugatti’s 
stonden te wachten daar tot ze 
uiteindelijk helemaal verroest 
zouden zijn. De foto’s gingen de 
wereld rond als de ultieme 
schuurvondst. De collectie werd 
uiteindelijk voor het grootste 
deel geveild, kwam deels in een 
museum terecht en de oude 
eigenaar hield er zelf ook nog 
een paar. Twee Nederlanders, 
vader en zoon Op de Weegh en 
de Duitser Kay Hottendorff zijn 
minutieus nagegaan wat er met 
de individuele auto’s in de afge-
lopen 25 jaar is gebeurd. De 
Bugatti’s zijn inmiddels allemaal 
gerestaureerd, maar de beide 
Cords staan bijvoorbeeld nog 
ongerestaureerd in een museum. 
Enkele zijn simpelweg uiteenge-
vallen en reddeloos verloren. 
Voor zover bekend is alleen een 
Lancia Aurelia B52 Coupe Vig-
nale uit 1952 in Nederland 
terecht gekomen. 
Het resultaat van deze speur-
tocht is vastgelegd in een fraai 
boek: Het lot van de slapende 
schoonheden. IBSN 978 90 
6013 302 6  e32,50

coLofon
FEHACtiviteiten is een uitgave 
van de Federatie Historische 
Automobiel- en Motorfietsclubs 
www.fehac.nl



Karmann Ghia Club nederland30

resTo-ProJecT JoHan en LUTsKe
Sinds een paar jaar zijn we in het bezit van een witte cabrio Karmann Ghia uit 1963. De bedoeling van 
de witte Karmann Ghia was om deze weer helemaal orgineel te maken. Aangezien het geen originele 
cabrio is en daarom een hele klus zou worden, zijn wij op aanraden van Jan Huitema op zoek gegaan 
naar een originelere en vooral hardere Karmann Ghia.

Op 20-12-05 zagen wij een advertentie op marktplaats van de heer Jeuring die een project Karmann 
Ghia aanbood waar hij al vele uurtjes werk in had gestoken. Dezelfde dag hebben we hem gebeld en 
zijn er direct heen gegaan om deze te bekijken. De keuze om deze Karmann te kopen was vrij snel 
gemaakt. Omdat hij uit het zonnige California afkomstig is, mankeerde er nagenoeg niets aan het blik-
werk, maar waren wel alle rubbers en bekleding gaar! De auto beschikt over een 1600-motor, helaas 
niet de originele 1500…

Inmiddels is de Karmann Ghia door een erkende spuiter vakkundig zwart gespoten en ziet er geweldig 
uit. Na een grote verbouwing van twee jaar aan onze woning hoop ik langzamerhand weer verder te 
gaan waar we gebleven waren. Namelijk met het aanleggen van de gehele elektra, het plaatsen van de 
motor enz.,enz., om zo van onze Karmann Ghia een prachtige automobiel te maken.
Tevens willen wij Jan Huitema en Herman Rotiné bedanken voor hun kennis en hulp!

Johan en Lutske van Dijk

aankomst van het nieuwe project!

De	Karmann	in	zijn	nieuwe	‘zwarte	jas’!

voorbewerken voor het spuiten
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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!


