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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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Als een frontAle botsing
Na een noodstop van “100 naar 
0”, volgde een frontale botsing...

Met grote verslagenheid ontvingen 
wij het bericht dat op 7 Maart 
2009 op 49-jarige leeftijd is over-
leden onze voorzitter William 
Arpink. De strijd  tegen zijn ziekte 
heeft hij helaas niet kunnen winnen. 
Wij verliezen in hem een fantasti-
sche voorzitter, die met zijn  
positieve en energieke instelling, 
hartelijkheid en humor veel bete-
kende voor de Karmann Ghia Club 
Nederland. Op de uitvaart van 
William waren veel leden aanwezig 
om hem de laatste eer te bewijzen.

Op de Algemene Ledenvergade-
ring hebben de aanwezige leden 
William postuum tot erelid 
benoemd. Op deze wijze blijft zijn naam voor eeuwig aan de Karmann Ghia Club verbonden. Een 
mooiere manier om William te blijven herinneren bestaat er niet. 

Zoals William in de afgelopen Ghia Varia schreef , heeft ondergetekende op de ALV de voorzitters-
hamer van William overgenomen. Een rare ervaring om dat op deze manier te doen, ik had het graag 
in een andere setting gedaan. 

Door het vervullen van de taken als voorzitter betekent dit ook dat ik met twee “petten op” in het 
bestuur zit. De taak van penningmeester oefen ik voorlopig ook nog uit. 
Als bestuur zijn wij dus naarstig op zoek naar een m/v MK’er (mankracht), zoals William dat ooit passend 
omschreef.  Dus, bent U cijfermatig onderlegd en wilt U graag zitting nemen in het bestuur van de 
KGCN, meldt U dan aan als kandidaat voor de functie van penningmeester. 

Zoals U in de notulen van de ALV kunt lezen, hebben wij ook Gerrie Schouten als bestuurslid verant-
woordelijk voor de evenementen, mogen installeren.  Wij zijn blij dat zij met enthousiasme en vol 
overgave deze taak op haar heeft genomen. Daarnaast hebben zich twee kandidaten gemeld voor de 
functie van algemeen bestuurslid. Dit betekent dat wij de onder leiding van William ingeslagen weg,  op 
volle sterkte kunnen blijven volgen.

Gerard Dolfing
Voorzitter

C l U b  n e D e r l A n D
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VOOrZiTTer

Gerard Dolfing

Nic. Beetskade 49

1816 BX Alkmaar

T 072 - 51 25 476

 06 - 14 545 319

E-mail: voorzitter@karmannghiaclub.nl

PenninGmeeSTer

Vacant

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

Voor informatie bellen van ma t/m vrij 

van 19.00 - 21.00 uur - T 035 - 62 45 223

Karmann Ghia Club nederland

Verenigingsregister Kamer van Koophandel te Tiel, nr.  V-40104725

Rabobank, nr. 33.60.89.988  Website: www. KarmannGhiaClub.nl

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

G.J.  Bolhuis

D.  Snel

W.  Arpink

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: 

juli 2009.

De deadline voor kopij is: 20 juni 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 origi-
nele motor. Nieuwe cabrioletkap 
(zwart “double-duck” vinylstof + 
mica-achterruit). Binnenbekleding 
nieuw zwart kunstleer.  Originele 
Saphire II by Bendix druktoets-
radio. 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
E n.swaneveld@chello.nl
T 010 - 48 38 963
M 06 - 12 371 131

te KooP geVrAAgD
Voor een restauratieproject van 
een vriend zoek ik een kilometer-
teller van een lowlight van na 
augustus 1959. Niet in miles, 
maar km/uur.
Inlichtingen: Didier de Schutter, 
Lichtervelde, België
Email: deschutter@telenet.be
T +32 - (0)477 527 386

reDACtiewerK
Vorig jaar heb ik een oproep voor ondersteuning van het redactie-
werk geplaatst. Dat heeft een aantal reacties opgeleverd, maar nog 
niet tot de mogelijkheid om het redactiewerk compleet over te 
dragen. Zo heb ik de medewerking van Jan-Peter Moree voor interviews 
met leden en adverteerders en verder krijg ik regelmatig bijdrages van 
Nico Zwakman en Dirk de Jong. Helaas heb ik nog geen kandidaat 
gevonden die mijn werkzaamheden wil overnemen.

Bij deze vraag ik nogmaals een vrijwilliger om het redactiewerk over 
te nemen, het laatste nummer dat ik zal maken is het december-
nummer van 2009, dus enige haast is wel geboden. Natuurlijk zal ik 
met de nodige raad en daad de opvolger het eerste jaar terzijde 
assisteren. Ik hoop dan ook dat met deze oproep er een kandidaat 
m/v zich meldt. Denk je dat je dit best leuk lijkt, maar vraag je je af 
wat het werk zoal inhoudt, neem dan vrijblijvend contact met me op.

Dat kan op de volgende manier :
Per e-mail: redactie@karmannghiaclub.nl
Of per telefoon: 078 - 63 18 629, of 06 - 15 548 771 in het weekend.
Door de week graag pas na 20:00 uur.

Alvast hartelijk dank voor jullie inzet.
Haye Osinga

oMslAgfoto oP De 
gHiA VAriA

Tekst:  Haye Osinga

Wellicht dat er enkelen onder jullie zijn die denken: “Wie is deze 
man?”.

Er zijn ook zeker leden die hem en zijn Karmann zullen herkennen 
van het jubileumweekend. Dit is één van de Deense leden, Claus 
Möller, die met een prachtige type 34 naar Garderen was gekomen. 
Helaas kreeg hij problemen met de ontsteking, er bleek een bougie-
kabel gebroken te zijn en de verdelerkap van de stroomverdeler 
was daardoor ook onbruikbaar geworden. Gelukkig had onze 
 “serviceman” Willem Enschot nog een goede verdelerkap in zijn 
assortiment. Met wat knutselwerk is de bougiekabel gerepareerd 
en kon hij ’s maandags toch weer naar huis!



Karmann Ghia Club nederland 5

leDenMUtAties

nieuwe leden
lidnr. naam adres Postcode Plaats   Telefoon Type modeljr

2091127 Scharenburg, J. van Boslaan 19 7707 AX  Balkbrug  052-3657822 14 Cabrio 1967

2091128 Lieffers, M.P.H. Mahlerstraat 26 2324 JG Leiden  06-21275819 14 Coupé 1970

2091126 Lansink, P.H. Drechterland 21 8245 EM Lelystad  0320-243919 14 Coupé 1968

2091129 Otterlo, R. van  Mgr. Zwijsenstraat 12 5212 AH Den Bosch  06-51420048 14 Cabrio 1973

opgezegd
lidnr. naam adres Postcode Plaats  Telefoon Type modeljr

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

96198 Calten Houwing, W. Prinsendam 98 4908 AB Oosterhout  0162-431243 14 Coupé 1969

97358 Mulder, E.D. Oude Dijk 3 1391 KP Abcoude  0294-281011 14 Cabrio 1970

2030855 Schakelaar, H. Clakenweg 138 8081 LZ Elburg  0525-681799 34 Coupé 1969

2071074 Barendregt, R. Nieuwmarkt 233 1011 MB Amsterdam  06-55815787 14 Coupé 1968

2020788 Mooi,  A. Antwerpsestraatweg 364 4625 AD Bergen op Zoom 0164-239543  

2061028 Tuuk, J.D. van der Onderduikersweg 24 8302 AG Emmeloord  0527-620320 14 Coupé 1968

2071029 Krieken, W.G.A. van Nieuwstraat 41b 4141CA Leerdam  0345-619686 14 Coupé 1972

2071039 Vahl, A.C. Dorpsweg 68 8271 BN IJsselmuiden  038-3331895 14 Cabrio 1965

Ledenstand per 22 april 2009: 420 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:
4 juli zomerrit, in samenwerking met de LVWCN
 Let op: dit is op een zaterdag!
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%20
2009.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

overige evenementen 2010
Zet alvast in uw agenda voor volgend jaar :
4 t/m 6 juni 2010 30 jarig jubileum van de Deens Karmann Ghia Club in Tåsinge, Denemarken. 

www.karmannghia.dk.
 Nb: De site heeft een ‘knop’ waarmee de gegevens in het Engels te lezen zijn. 

Kijk ook op http://www.vwshows.info/
Het inschrijfformulier voor het jubileum van de Deense club is via onze eigen website te downloaden.

let oP: e.e.a. onder voorbehoud van data!
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nieUws Uit essen:  VolKswAgen 
gHiA Aigle CoUPé

helaas kon ik geen tijd 
vinden om zelf naar Essen 
te gaan voor een van de 

grootste klassiekerbeurzen, maar 
mijn neef wel. En wat een geluk! 
Van hem kreeg ik een aantal bij-
zondere foto’s van de VW Ghia 
Aigle Coupé. Deze wagen, een-
malig gebouwd in 1956, heeft 
een bijzonder stukje geschiedenis.

Ghia, het ontwerpbureau dat 
verantwoordelijk is voor de 
vormgeving van onze Karmann 
Ghia, heeft meerdere ontwerp-
studio’s gehad. Eén daarvan was 
de Zwitserse studio in Lugano. 
Deze heette Ghia Aigle, is in 1951 
opgericht en heeft tot begin 
jaren tachtig bestaan, nu resten 
alleen de gebouwen nog maar. 
Een van ontwerpers die daar 
werkte was Giovanni Michelotti, 
die naam kwam mij wel bekend 
voor, maar ik kon hem niet direct 
plaatsen. Na wat zoekwerk wist 
ik het: Hij heeft ondermeer het 
ontwerp van de Daffodil, de DAF 
45, 55 en 66 op zijn naam staan!

In totaal heeft Michelotti het 
ongelofelijke aantal van 1200(!) 
auto ontwerpen tijdens zijn car-
rière gemaakt, waaronder ook 
vele Ferrari’s. Dat geeft toch wel 
aan hoe groot zijn creatieve geest 
is. Een van zijn ontwerpen is ook 
deze op VW gebaseerde coupé. 
Ondanks het feit dat de motor 
achterin is geplaatst heeft Miche-
lotti ook de neus voorzien van 
een prominente grill, uitgevoerd 

in chroom. Hierbij is de bumper 
niet onderbroken, maar loopt 
geheel door. Op 24 maart 1957 
werd deze fraaie coupé op de 
Ghia Aigle stand op de Geneefse 
Autosalon gepresenteerd.

In 2000 heeft het Volkswagen-
museum deze wagen in bezit 
gekregen. Alhoewel in deplorabele 
staat was hij wel compleet. Hij is 
nu volledig gerestaureerd en in 
de oorspronkelijke staat gebracht. 
In Essen beleefde hij zijn nieuwe 

première en vanaf nu staat hij in het 
Volkswagen-museum te pronken.
Technische 
gegevens:
Productiedatum: 
30-10-1956
Motornummer: 
606680, 1131 cm³, 
met MAG com-
pressor, 50 Pk
Remmen : Porsche 356 A
Exterieur kleur : 
licht blauw metallic
Interieur : licht geel leer
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DAnKbetUiging
In de maanden dat William ziek was en in de periode rondom zijn overlijden hebben wij gemerkt dat 
er erg veel leden van de Karmann Ghia Club waren, die aan ons dachten. De kaarten, mailtjes, bloemen 
en attenties bleven maar toestromen. Dit medeleven gaf William, maar ook ons, iedere keer een goed 
gevoel. We voelden ons gesteund in een periode waarin we probeerden positief te blijven, maar we 
uiteindelijk toch het onvermijdelijke moesten accepteren. Ook de aanwezigheid van zoveel leden die 
met hun Karmann naar de uitvaart waren gekomen vonden we hartverwarmend. We hebben gezien 
dat de Karmann Ghia Club bestaat uit een hechte groep mensen, waar William zich bij thuis voelde.
Wij willen iedereen dan ook hartelijk danken voor zijn of haar warme belangstelling in deze, voor ons, 
moeilijke periode.

Anjette, Bas, Sander en Hester Arpink

oVerliJDensberiCHt
Een grote schok voor iedereen die haar kende, op 6 maart jl. is mijn vrouw Annie Huitema - Nauta 
plotseling overleden. Het Karmann Ghia-gebeuren heeft een lang deel van haar leven een belangrijke 
rol gespeeld en zonder haar zal geen dag meer hetzelfde zijn.

Jan Huitema
Molenkrite 48
8608 XM  Sneek
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VerrAssing oP De DeUrMAt
Mijn hart gaat niet alleen sneller kloppen van een mooie Karmann Ghia die ik zie rijden, maar ook van 
de Ghia Varia, die regelmatig op de deurmat ligt, het gevoel dat ik als kind had met de Donald Duck.
Vorige maand was dit weer het geval, maar bij het oppakken van het maart exemplaar was het effect 
nog heviger dan normaal: een prachtige foto van mijn Carmen, want zo heet zij, op de voorkant. Hartstikke 
leuk en mijn complimenten voor een weer heel verzorgde en boeiende Varia!

Tot het volgende evenement!

Jacob Houtman

KArMAnn DroMen
Onze klassieker is niet meer een auto voor elke dag, hij wordt gekoesterd en veelal gebruikt voor hobby-
matige uitstapjes. En zo hoort het, de auto dient tot in lengte van jaren zichtbaar te blijven op de 
Nederlandse autowegen, betekent ook dat bij het voortschrijden der jaren de Karmann wel eens een 
spuitcabine van binnen krijgt te zien om zijn huidje glad en strak te houden… Op deze advertentie 
staat een voor ons wel hele mooie auto op de voorgrond, de kever staat klaar voor een nieuwe jas, 
terwijl de Karmann Ghia coupé in de droogruimte staat. De stijlvolle en elegante auto is dan weer klaar 
voor jaren plezier...!

Dirk de Jong



Wij helpen 
u graag 
op weg

www.hlb-schippers.nl

Alkmaar • Amersfoort • Amsterdam • Den Helder • Naarden 

85430_HLB_ADV_170x240  25-01-2008  11:28  Pagina 1
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KgCn teCHnisCHe DAg 18 APril 
2009 biJ AUtoliCHtstAD in son

Z aterdagmorgen 18 april 
waren wij voor de 3e 
achtereenvolgende 

keer te gast bij Auto Lichtstad. 
Er werd door Auto Lichtstad 
gebak, koffie en fris aangeboden 
door onze gastheer van die dag, 
Sjak van Loosdrecht.

Het kostte wat moeite om 
Autolichststad via de snelweg te 
vinden dit keer, want door de 
wegwerkzaamheden aan de A2 
was de afslag naar het industrie-
terrein, waar Autolichtstad aan 
gelegen is, verdwenen. Via wat 
omwegen toch aangekomen. Het 
weer was zat ons mee, het werd 
een prachtige, zonnige dag. Zoals 
in de Ghia Varia aangekondigd, was 
er ditmaal een specifiek thema 
voorbereid, namelijk de wielop-
hanging en stuur inrichting van onze 
Karmann. De begrippen die ik in 
de Ghia Varia heb beschreven 
heb ik toegelicht met een aantal 

foto’s, instructies en met behulp 
van een geprepareerde as.

De taxaties gaven ditmaal ook 
de nodige gespreksonderwerpen: 
er waren leden die hun wagen in 
de afgelopen wintermaanden een 
flinke beurt hadden (laten) geven, 
waardoor deze er weer schitte-
rend klaar stonden voor weer 
vele probleemloze kilometers. 

Voor eenieder: veel rij- en sleutel-
plezier gewenst!

Tekst: Haye Osinga

Een flinke groep geïnteresseerden bij de presentatie

De uitleg werd verduidelijkt met een  

   onder mijn eigen Karmann terecht komen!

Een aantal Karmann’s voor Auto Lichtstad
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De Kg in De reClAMe
De vorige Ghia Varia lag nog maar net koud op de mat en zowaar kreeg ik een bedrijfsmakelaars-
magazine binnen, waarop de Karmann Ghia in vol ornaat stond afgebeeld! Deze KG is kennelijk een 
‘gedigitaliseerde’ Karmann, want her en der zijn diverse details niet helemaal correct op schaal, zoals de 
spiegels, ruitenwissers, kofferbakembleem en luchthappers, maar het is overduidelijk een type 14 Karmann 
Ghia en kennelijk bevordert ie de verkoop van de bedfrijfsruimtes.
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Uit Het instrUCtieboeKJe
Onderhoud van de wagen

een verzorgd uiterlijk
Van uw Volkswagen zal door U als bezitter of berijder natuurlijk op hoge prijs gesteld worden. Onze 
taak was het, U een lak op de wagen te leveren, die niet alleen enorm houdbaar en bekoorlijk van glans 
is, maar ook een lange levensduur laat verwachten. Door een bijzondere chemische behandeling wordt 
de carrosserie werkelijk verregaand tegen roestvorming beschermd. Daardoor wordt tevens het 
hechtvermogen van de lak, kunstharslakken van uitgelezen kwaliteiten en fijn afgestemde kleurnuances, 
belangrijk versterkt.
Dat hierbij zorgvuldig te werk gegaan moet worden, begrijpt U, wanneer U bedenkt, waaraan de lak 
van Uw wagen wel is blootgesteld. Fel zonlicht, stromende regen, stof en vuil werken in een nimmer 
eindigende afwisseling op de lak in, die deze invloeden op de duur slechts kan weerstaan door een 
regelmatig en voor alles deskundig onderhoud.

wassen
Is iets waarvoor de lak van uw wagen U dankbaar zal zijn. Doet U dat vaak, maar vooral in de eerste 
weken. Voor het wassen heeft U nodig: een zachte spons voor de carrosserie, een zachte borstel voor 
de wielen, een harde borstel met lange steel voor het chassis en veel water! Voor het drogen nog een 
zeemleren lap.

Het chassis en de onderkant van de carrosserie worden om te beginnen met een waterstraal van de 
ergste vuil ontdaan en vervolgens met behulp van een borstel schoongemaakt.

Het lakwerk van de carrosserie en de wielen worden met een fijnverdeelde waterstraal afgespoten, 
tot het straatvuil geweekt is. In geen geval mag de waterstraal hard op de lak striemen. Met de spons 
wordt het vuil van boven naar beneden met rijkelijk water afgewassen, waarbij de spons vaak en grondig 
uitgespoeld moet worden, om krassen op de diepglanzend gelakte delen te voorkomen.

Er is een groot aantal goede wasmiddelen in de handel, welke U deze taak aanmerkelijk kunnen ver-
lichten. Koopt U echter niet zo maar een willekeurig fabrikaat, maar laat U door Uw dealer voorlichten. 
Vooral is van belang bij het gebruik van een wasmiddel of na iedere shamponering, de wagen grondig 
met schoon water af te spoelen om er heel zeker van te zijn, dat ook de laatste resten van het wasmiddel 
verwijderd worden.

Na het wassen wordt de wagen met een schone zeemleren lap afgezeemd, zodat geen watervlekken 
op de lak kunnen ontstaan. Bij enkele wasmiddelen is afzemen zelfs niet meer nodig, het is hier voldoende 
achterblijvende waterdruppels af te betten. 

Het wassen, terwijl de wagen in de zon staat, dient beslist vermeden te worden.



U rijdt een Golf R32 vanaf € 44.600, incl. BTW en BPM, excl. verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken. Brandstofverbruik Ø 9,7-10,8 L./100 km (1L. op 9,3- 10,3 km). CO2 
uitstoot Ø 257-259 g/km. Wijzigingen ook in uitvoeringsdetails voorbehouden.

De Golf R32 van Volkswagen. Wie anders?

3.2 liter V6 184kW/250pk

De komst van de Golf R32 geeft een compleet 

andere kijk op ‘sportief rijplezier’. Opvallend 

zijn de stoere neus met xenon koplampen, de 

chromen grille, de gepolijste RVS dubbele uitlaat 

en z’n achterspoiler die hem een atletisch uiterlijk 

geven. De Golf R32 staat op 18" licht metalen 

velgen. Met z’n handgeschakelde 3.2 ltr V6 sprint 

u al in 6.5 seconden naar 100 km/u. Ga de uitda-

ging aan en bezoek de Volkswagen-dealer voor 

de sportieve, dynamische Golf R32.

VW780-01 R32 170x240.indd   1 14-03-2007   15:22:33



Karmann Ghia Club nederland16

fotoCollAge VAn Het 15V JArig JU  bileUM weeKenD 2009 in gArDeren
Vanwege het 15-jarig jubileum heb ik gekozen om een collage te maken van het zeer geslaagde evenement.           Veel kijkplezier. De redactie.
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Zaterdag jl. was ik, Ron van der Slik, voor een transportbedrijf een Mercedes Benz Actros aan het 
fotograferen. Op het parkeerterrein van Louwman & Parqui kwam deze VW Karmann aanrijden. Snel 
omgedraaid en dit plaatje geschoten. De setting met het Esso station klopt met de kleur van de auto!

Groeten Ron van der Slik.



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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wiJ KiJKen ernAAr Uit...  we KiJKen eroP terUg 
15 JArig JUbileUM KArMAnn gHiA   ClUb neDerlAnD, 16 en 17 Mei 2009 

Oh,  alle voorbereidingen voor zo'n happening, ze zijn toch altijd weer onderhevig aan denk-
werk, uitvoering, ergernissen, herhalingen, ontvangwerk, dankwerk en uiteindelijk pfffftttt klaar, 
laat het nu maar gebeuren.

U heeft in ons blad, uitgereikt tijdens het weekend, kunnen lezen hoe het allemaal in zijn werk is gegaan, 
uitvoerig beschreven door onze karmannvrienden Sonja en Nico.
Nou, wij,  Gerard en Betty, gingen op pad om 11.00 uur, èn een hele goede rit gehad èn helemaal ”in 
de mood”. "Karrie" te drinken gegeven, om dan om 12.45 uur aan te komen in het prachtige en gezellige 
Tuliphotel te Garderen.
Hartelijk weerzien met diverse vrienden en de goed verzorgde map in ontvangst genomen, die met 
liefde voor de club door o.a. Sonja en Nico is gemaakt. 
Na diverse zoenpartijen en handdrukken weer even bijbabbelen, inchecken, koffie met lekkers genuttigd 
en op naar de 1e rit. 

Prachtig weer op zaterdag in verhouding met zondag nattig erg jammer.

Maar daar gingen we dan met de zaterdagrit (die zomaar even uit het schap van het hotel was genomen), 
met helaas de nodige fouten erin, waar later dan ook melding van gemaakt is bij de receptie, nou, we 
zullen het doorgeven werd er beloofd!?
Dan hopen we maar dat de volgende "rittengroep" een foutloze rit mag rijden?
De zaterdagrit was uitgezet over het gebied van Garderen, Uddel, Elspeet, Ermelo en Putten, zo mooi 
de natuur en de mensen langs de weg die ons weer toeduimden en zwaaiden.

Terug van de rit alles weer even evalueren onder het genot van een "borrel" in de zin van koffie, thee, 
bier etc. muntjes inleveren, na ons opgetut te hebben, op naar het diner. Dat buffet was ook zeer de 
moeite waard. De avond werd verder gevuld met muziek, nou, dat hebben we geweten, luid en duidelijk. 
Enkele van ons kozen voor de praatstilte in de lounge en anderen, waaronder ik, hebben zich lekker 
uitgeleefd met de muziek van de Liverpoolband, ouwe rockers, geweldig!

Laat naar bed dus, maar een geweldige dag. De andere ochtend hadden we weer een geweldig uitgebreid 
en gezellig bijbabbel ontbijtbuffet.  
Toen de rit: we werden bedeeld met een lunchpakket door onze vrijwilligers van de club, goed verzorgd 
door "Tulip".
De rit uitgezet door Vincent Meekenkamp, altijd lettend op de puntjes op de i, konden we daar van 
gaan genieten, echter wel wat kanttekeningen erbij gezet, wat wij zo hier en daar hoorden hadden we 
liever wat meer "T-wegen" (te lezen tussendoorwegen) gereden dan alleen N-wegen, die waren allemaal 
hetzelfde, moet wel zeggen dat het erg mooi is om zo om deze tijd van de natuur te genieten. Helaas 
hadden we veel regen wat er ook niet toe bijdraagt om optimaal te genieten. De rit ging dit keer van 
Garderen, naar Harskamp, Wekerom over Ede, Otterloo, Hoogsoeren en weer terug.

Onderweg hadden we wat evenementen kunnen bezoeken, maar door ons geen gebruik van gemaakt 
en naar ik hoorden van nog een flink aantal leden. Deze evenementen zijn voor een hele dag en niet 
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wiJ KiJKen ernAAr Uit...  we KiJKen eroP terUg 
15 JArig JUbileUM KArMAnn gHiA   ClUb neDerlAnD, 16 en 17 Mei 2009 

voor een uurtje of zo. Ons lunchpakket hebben we genuttigd bij Julianatoren, alwaar we werden benaderd 
door 2 dames die samen op stap waren (de mannen thuisgelaten!), stopten speciaal aan de kant om 
ons, er waren meer Karmanns gestopt voor een praatje, te fotograferen, geweldig toch?

Terug naar het hotel, weer met diverse karmannvrienden nagekletst en nog wat gedronken, de formulieren 
van Concours d'elegance ingeleverd, zijn wij huiswaarts gegaan, na 2 uur waren we moe maar voldaan 
weer thuis en heb ik maar gelijk alles op papier gezet om diegene de er niet bij geweest zijn lekker te 
maken  met mijn verhaal over een fantastisch weekend en onze karmannvrienden die zich hier weer 
voor hebben ingezet nogmaals te bedanken. Volgende jaar met zijn allen naar Denemarken??? Daar 
horen we uiteraard nog meer van.

Graag uitziend naar de DVD en ons volgend weerzien.

Betty Opmeer en Gerard van den Berg.
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15 JArig JUbileUM: 
ConCoUrs D’élegAnCe

Het 15-jarig jubileum mag wel als zeer geslaagd in de analen van de club worden opgenomen. Door 
de enorme toewijding van Nico en Sonja de Winter hadden zie een prima festijn weten te organiseren 
waar zelfs het weer geen afbreuk aan kon doen! Zij zijn met de voorbereidingen een jaar lang in de 
weer geweest. We kregen KG-liefhebbers uit België, Duistland, Engeland en Denemarken.

Zaterdag was het een prachtige dag met een korte rondrit door de omgeving van de Veluwe waarna het 
avondeten en een live-band op het programma stonden. Zondag begon met regen maar eindige uiteindelijk 
ook weer in een zonnige namiddag. Een onderdeel van het programma was een concours d’élegance. 
Om een onpartijdige verkiezing mogelijk te maken mocht iedere deelnemer/neemster aan het evenement 
zijn of haar favoriete wagen kiezen. Er waren 3 categorieën: type 14 coupe, type 14 cabrio en type 34.
Verder hadden we nog een pechprijs, en een ‘ver-weg’ prijs te vergeven.  Opvallend bij het tellen van 
de stemmen was wel dat het type 34, waarvan er maar 4 waren, ontzettend veel stemmen toebedeeld 
kregen!  Kennelijk werd door vele bezoekers dit model toch zeer gewaardeerd.

Dit is de uiteindelijke publieksuitslag geworden:

Type 14 Coupé: Nr 1: autonr. 39, unaniem met 28 stemmen de goudkleurige Karmann Ghia ‘low light’ 
van het de Deense clublid John Borello. Nr 2: autonr. 30, met 5 stemmen, Chiel Hilhorst

Type 14 Cabrio: Nr 1: autonr. 29, met 10 stemmen, Dick Loenen
Nr 2: autonr. 34, met 3 stemmen, Willem & Annelies Endschot

Type 34: Nr. 1: autonr. 55, met 20 stemmen, J. Hakkens. Nr. 2: autonr. 67, met 15 stemmen de donker-
groene KG van Michael Beckmann. Michael Beckamnn is een voormalige werknemer van Karmann en 
heeft zelf in de eindassembalge van de Karmann Ghia gewerkt. Hij was dan ook aangenaam verrast met 
deze waardering. 

Op de  van de kleurenpagina is een foto van de groene type 34 van Michael Beckmann en de gouden 
type 14 van John Borello te zien. Ook leuk om te weten: het knipperlicht op het voorscherm is een 
wettelijke verplichting in Denemarken. John Borello heeft een paar fraaie exemplaren gemonteerd en 
lijken wel ‘af fabriek’ te zijn gemonteerd!

De pechprijs is gegaan naar een echtpaar waarvan de Karmann eerst problemen met de elektrische 
installatie kreeg, die door Willem Endschot gelukkig provisorisch verholpen kon worden. Nadien kregen 
ze nogmaals pech omdat de startmotor de geest gaf. Helaas was hun KG een automaat waardoor het 
aanduwen geen optie was en ze dus afgesleept moesten worden.

De ver-weg prijs ging naar de Deense club. Ze werd in ontvangst genomen door Dorte Mark, de 
voorzitster van deze club die slechts 64 leden telt maar waarvan er maar liefst 9 leden naar Garderen 
waren afgereisd.

Tekst: Haye Osinga
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MoDel-KArMAnn 
Als liefhebber van een bepaald 
type klassieke auto ontwikkel je, 
als haast vanzelf, een liefde voor 
modellen van dit type op schaal. 
Zo ook ik. In het begin schrik je 
nog van de prijzen, maar dat 
slaat al snel om in een soort van 
onbedwingbare hebberigheid, als 
je weer een model ziet staan die 
je nog niet hebt.
Je begint met het verzamelen 
van de gangbare modellen, zeg 
maar de modellen die iedereen 
wel heeft, maar zeker niet 
mogen ontbreken in de vitrine-
kast. Wanneer je deze modellen 
hebt aangeschaft, wordt het steeds 
moeilijker om een model te vinden 
die je nog niet hebt. In elke flinke stad die je aandoet ga je op zoek naar een modelzaak; misschien 
hebben ze nog een vergeten model staan voor een schappelijke prijs. Soms lukt het om een model aan 
te schaffen die nog in de collectie ontbreekt, maar meestal niet. En heel soms heb je zoveel geluk dat 
je een model kunt aanschaffen die uiterst zeldzaam is. Zo ook bij mij, afgelopen zomer, toen wij op 
vakantie waren in Zwitserland. 
Eerst even een klein stukje geschiedenis. Modelauto’s zijn op dit moment een gangbaar goed, ze zijn 
makkelijk te krijgen en redelijk betaalbaar voor een ieder. Dat was in de jaren ‘50 wel anders. Er waren 
toen maar een paar fabrikanten die modelauto’s maakten, waarvan de bekendste Dinky Toys en Märklin 
zijn en die zeker niet voor iedereen betaalbaar waren.
Eigenlijk waren modellen van deze fabrikanten alleen voor de wat welgestelderen beschikbaar, maar 
had je als jongen een modelauto van één van deze merken, dan werd er ook flink mee gespeeld. Dat 
betekent dat je vandaag de dag nog maar zelden een gaaf exemplaar vindt en hoogst zelden een 
exemplaar met een origineel doosje erbij. Maar soms ook is het geluk met je en loop je in een winkel-
straat in Thun, kijk je argeloos in een etalage van een speelgoedwinkel en valt je oog op een doosje met 
een afbeelding van een Karmann Ghia erop. Wanneer ik de winkelier vraag naar het doosje en hij deze 
pakt en openmaakt, verschijnt er een (weliswaar gerestaureerd) prachtig exemplaar van een model-Karmann 
Ghia van het merk Märklin. Wanneer ik naar de prijs vraag, schrik ik wel even, maar ik besluit het toch 
te doen, in de veronderstelling dat ik een vrij uniek model in handen heb (en met het originele doosje erbij!).
Eenmaal thuisgekomen start ik onmiddellijk internet op en ga ik, als rechtgeaard liefhebber van ‘’Tussen 
Kunst en Kitsch’’, op zoek naar de waarde van Märklin 8021. Na enig zoeken kom ik op een veilingsite 
uit waar eenzelfde model, met het originele doosje erbij, wordt aangeboden.

De bieding dient te beginnen bij 50 Britse ponden en de geschatte waarde ligt tussen de 100 en 120 
Britse ponden. Ik voel me de koning te rijk, niet om het hoge geldbedrag, maar om het bewijs dat het 
toch zeker om een uniek exemplaar moet gaan en ik niet bekocht ben.

Tekst: Nico Zwakman
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ZoMerMeeting ZAterDAg 4 JUli 2009:

‘VeCHt & Venen-toer’
na de succesvolle combirit in september 2006 wordt het tijd voor een nieuwe gezamenlijke rit 

van de Karmann Ghia-club met de Luchtgekoelde Volkswagen Club Nederland!
Mochten we de vorige combirit ruim 65 auto’s verwelkomen, dit jaar rekenen we toch zeker 

op 75! Zowel bij het start- als eindpunt zijn voor ons speciale parkeerterreinen gereserveerd! 
Zo hebben we volop de gelegenheid om andermans trots te bekijken, elkaar te spreken en ook mooie 
plaatjes te schieten. 

Startpunt is: VW-dealer AUTO MUNTSTAD in De Meern. Op een steenworp-afstand van de A121!

Na een kopje koffie met iets lekkers is het rond 11.00 uur tijd om te vertrekken. Uw klassieker zal u 
niet alleen door landschappelijk mooie stekjes tussen Rijn en Amstel brengen. Ruim aandacht is er ook 
voor de diverse kleine dorpskernen in dit veenweidegebied met z’n oer-Hollandse panorama’s. Naast 
forten, molens en diep gelegen polders zien we ook heel even het riviertje de Vecht. Tenslotte kruist 
een majestueus (en eventueel te bezoeken) kasteel ons pad. De inwendige mens wordt bij al dit moois 
natuurlijk niet vergeten: onderweg mag u zich tegoed doen aan diverse lokale lekkernijen (alles is bij de 
prijs inbegrepen). 
En of dat nog niet genoeg is, wacht er (voor wie dat wil) aan het einde van de rit een overvloedig warm 
en koud buffet in – opnieuw – De Meern. U mag van al het aangebodene (ook drankjes!) onbeperkt 
genieten. En dat voor maar e 25,- p.p. (kinderen t/m 12 jaar zelfs gratis)! 

Daarom: meldt U vóór 20 juni 2009 aan voor deze aangename en ontspannen zomerrit door middel 
van het bijgevoegde aanmeldformulier.
 
Wij rekenen op uw komst op zaterdag 4 juli 2009! 

Maurits en Gerrie Schouten
T 0348 - 691 172 
E evenementen@karmannghiaclub.nl

1 Vanuit Den Haag, afslag De Meern, onder aan de afrit links de A12 weer onderdoor, dan rechtsaf de 
C.H. Letschertweg op, kort rechtdoor en bij de eerste rotonde linksom de Oudenrijnseweg op; aan 
uw rechterhand ziet u dan al heel snel VW AUTO MUNTSTAD aan het parallelle Landzigt. Vanaf 
Utrecht: afslag De Meern, bij einde afrit rechtsaf de C.H. Letschertweg op, bij kruising rechtdoor naar 
de eerstvolgende hierboven al genoemde rotonde en wat daar verder volgt.



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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De acht feHAC-eisen waar-
aan een goede oldtimer-
verzekering moet voldoen
•	Geen	leeftijdsdiscriminatie	van	

de verzekerde/bestuurder
•	Erkenning	van	clubtaxaties
•	Geen	koppelverkoop	met	de	

dagelijkse auto
•	Geen	beperkingen	van	de	dek-

king tijdens toer-en regelmatig-

HerHAAlD onDerZoeK nAAr De  
PolisVoorwAArDen olDtiMer-
VerZeKeringen 
Juni 2009
In februari 2004 publiceerde de FEHAC de resultaten van een onderzoek 
naar de kwaliteit van de oldtimerverzekeringen in ons land. Bij die 
gelegenheid gaf de FEHAC ook de contouren aan van een goede oldtimer-
verzekering: acht eisen werden geformuleerd waaraan een goede oldtimer-
verzekering moet voldoen. Vijf jaar zijn nu voorbij en dit jaar wordt het 
onderzoek herhaald, waarbij vooral naar de dekking tijdens ritten zal 
worden gekeken. Die is bij geen verzekeraar hetzelfde en dat zorgt 
voor verwarring en onzekerheid bij de eigenaars van klassieke voertuigen. 
Dat ritten en wedstrijden waar het om snelheid gaat worden uitgesloten 
is nog wel begrijpelijk, maar alle andere ritten zijn in de praktijk niet of 
hooguit nauwelijks risicoverhogend en dekkingsuitsluitingen op dat vlak 
moeten echt verdwijnen. 

heidsritten
•	Altijd-terug-garantie	 na	 een	

ongeval van het voertuig
•	Goede	regeling	van	
 cascoschade
•	Vrije	keuze	waar	het	voertuig	

hersteld wordt
•	Terugverkrijgen	van	het	voer-

tuig mogelijk na een uitkering 
van een totalloss schade. 

feHAC-basiseisen 
oldtimerverzekeringen
2004
In de FEHACtiviteiten van januari 
2009 stond al een artikel over 
de verzekering bij deelname aan 
een toerrit of rally. Er zijn verze-
keraars die geen WA-dekking 
geven bij deelname aan dergelijke 
activiteiten: al die uitsluitingen 
van die verzekeraars samen zijn 
bij elkaar gezet in het kader: een 
onoverzichtelijke lappendeken aan 
uitsluitingen. Voor de FEHAC staat 
voorop dat een toerrit, dus een 
recreatief ritje met een duidelijke 
routebeschrijving en eventueel wat 
vragen of andere opdrachten die 
niet met het rijden zelf te maken 
hebben, géén wedstrijd is in de 
zin van de Wegenverkeerswet. 
Zolang de FEHAC bestaat -en 
dat is al vanaf 1976- is er ook 
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nooit een signaal geweest dat 
de overheid hier anders over 
denkt. Bovendien is de FEHAC 
stellig van mening dat dergelijke 
clubevenementen gewoon onder 
de WA-dekking van de klassieker-
polis dienen te vallen. De leden 
van de aangesloten klassiekerclubs 
doen er goed aan hun polis te 
checken op de aanwezigheid van 
WA-dekking tijdens toerritten, 
behendigheidsritten en dergelijke 
activiteiten. De toerritten en het 
samenbindende karakter daarvan 
vormen de kern van het club-
leven en dat moet natuurlijk zo 
blijven.

géén wA-dekking bij 
deze ritten uit polissen 
verzekeraars
•	behendigheidswedstrijd
•	behendigheidsrit
•	regelmatigheidswedstrijd
•	regelmatigheidsrit
•	betrouwbaarheidsrit
•	gezelligheidsrit
•	puzzelrit
•	kaartleesrit
•	oriëntatierit
•	ritten	 met	 een	 bovenmatig	

risicoprofiel 
•	géén	dekking	als	er	
 toestemming van de 
 overheid is
•	dekking	alleen	als	er	
 toestemming van de 
 overheid is
•	dekking	 alleen	 als	 de	 rit	 niet	

langer dan 24 uur duurt
•	dekking	 alleen	 als	 de	 rit	 in	

Nederland plaats vindt
•	dekking	alleen	als	de	rit	
 binnen Europa plaats vindt 
omschrijvingen/definities van deze 
gehanteerde ritomschrijvingen 
ontbreken in de polis.

De kilometerheffing en de 
premieregeling sloopauto’s

Op twee gebieden heeft de over-
heid in maart initiatieven genomen 
die mogelijk ook gevolgen kunnen 
hebben voor klassiekers: de kilo-
meterheffing en de slooppremie-
regeling. 

Uitstel van de kilometer-
heffing
De invoering van de kilometer-
heffing wordt uitgesteld: de 
bedoeling was om in 2011 te 
beginnen met de vrachtwagens, 
waarna in 2012 de personen-
auto’s zouden volgen. 2012 is 
een belangrijk moment want 
daaraan is nu gekoppeld het 
voorlopig einde van de belas-
tingvrijstelling motorrijtuigen-
belasting voor voertuigen die 
daarna ouder dan 25 jaar worden. 
Begin dit jaar werd op initiatief 
van ChristenUnie-kamerlid Ernst 
Cramer nl. besloten dat de vrij-
stellingsregeling nog in 2009, 2010 
en 2011 -dus tot het moment 
van invoering van kilometerhef-
fing- van kracht is en daarna 
stopt. Het eerste uitstel van de 
kilometerheffing is dus nu een 
feit. De minister stelt dat in dit 
project de zorgvuldigheid boven 
snelheid gaat: met dat uitgangs-
punt is het niet verantwoord om 
versneld te starten met de invoe-
ring van de kilometerheffing voor 
vrachtwagens in december 2011. 
Dat wordt nu maart 2013, waarna 
rond mei 2014 de personenauto’s 
zullen volgen. Niet duidelijk is of 
dit uitstel ook betekent dat het 
moment waarop de vrijstelling 
motorrijtuigenbelasting afgeschaft 
wordt óók uitgesteld wordt. De 

FEHAC zal hier voor pleiten. 
Bovendien zal de FEHAC aan-
dacht besteden aan de fiscale 
positie van motorfietsen. De 
bevriezing van de vrijstelling geldt 
ook voor deze voertuigen, terwijl 
ze, zo heeft minister Eurlings 
toegezegd, buiten de kilometer-
heffing zullen blijven.

Premie voor sloopauto’s 
Eén maatregel uit het crisispakket 
van het kabinet heeft uit klassieker-
oogpunt mogelijk enig effect: de 
slooppremieregeling. De overheid 
en de branche hebben 85 miljoen 
euro beschikbaar aan premies 
voor de eigenaren die hun per-
sonen- of bestelauto laten slopen 
en een vervangende nieuwe 
auto kopen. Bij een gemiddelde 
premie van e 1000 komen dus 
ongeveer 85.000 eigenaren van 
sloopvoertuigen in aanmerking 
voor deze premie: daarna is de 
pot leeg. Het moet wel een rijd-
baar, APK-goedgekeurd, voertuig 
zijn (geen wrak) dat al voor 1 maart 
2009 op naam van de huidige 
eigenaar stond.
Niet iedereen is enthousiast over 
de sloopregeling. Hoogleraar 
transportbeleid aan de TU Delft 
Bert van Wee: “Op deze wijze 
subsidieer je mensen die hun 
auto toch al zouden afdanken. 
Dat maakt de sloopregeling een 
heel duur instrument. Minister 
Cramer spreekt van een ‘schone 
luchtpremie’, maar uit alle weten-
schappelijke onderzoeken blijkt dat 
een sloopregeling nauwelijks iets 
oplevert voor het milieu. De 
ervaring met de Duitse sloop-
premie was dat 30% van de 
ingeleverde auto's meer waard 
is dan het bonusbedrag van e 
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2500,-. Bovendien verbruiken de 
nieuw verkochte auto's soms meer 
dan de ingeleverde exemplaren.
Ongetwijfeld zullen voor deze 
regeling ook een aantal ‘young-
timers’ en 25+ voertuigen inge-
leverd worden. Incourante voer-
tuigen met weinig waarde, hopeloze 
en opgegeven restauratieprojec-
ten: het zal zeker voorkomen 
dat die nu gesloopt gaan wor-
den. Maar veel zullen dat er naar 
onze verwachting niet zijn. Klas-
sieke voertuigen zijn er immers 
om te behouden, ze worden 
gekoesterd en daarop zal zo’n 
sloopregeling maar heel beperkt 
invloed hebben. Wel is een 
nadeel dat eigenaren die voor de 
afweging staan: ‘bewaren of slo-
pen’ nu een duwtje in de rug 
krijgen om toch voor slopen te 
kiezen. Zeker voor de bestelau-
to’s die een relatief hoge sloop-
premie van maximaal e1750 
krijgen speelt dat een rol. Als 
gebruiksvoertuig bij uitstek zijn 
er maar weinig klassieke bestel-
wagens bewaard gebleven en 
deze maatregel zal zeker voor 
wat minder ‘aangroei’ van de 
categorie klassieke bestelwagens 
in de toekomst zorgen. Een klas-
sieke bestelauto is en blijft dus 
écht een exclusief voertuig. 

feHAC meet emissiewaar-
den van klassiekers
In veel gemeenten worden tal van 
maatregelen genomen om de 
luchtkwaliteit te verbeteren. Voor-
beelden zijn de milieuzones 
waarin dieselvrachtwagens en 
-bestelwagens geweerd worden. 
Deze maatregelen gelden voor 
alle voertuigen dus ook voor oldti-

mers. Een uitzondering maken 
voor bijvoorbeeld klassieke vracht-
wagens is onbespreekbaar. In 
gesprekken hierover bij de over-
heid blijkt dat men geen conces-
sies wil doen, omdat men vindt 
dat een oldtimer een vervuilend 
voertuig is.

rekenmodel AMoebe
De FEHAC heeft in ir. Rudolf Rij-
keboer een deskundige gevonden 
die de luchtvervuiling door klas-
sieke voertuigen in de juiste con-
text kan zetten. Rudolf Rijkeboer 
is emissie-expert en was tot zijn 
pensionering werkzaam bij TNO. 
Hij heeft aan de basis gestaan 
van veel onderzoek in Nederland 
naar uitlaatemissies van motor-
voertuigen. Voor de FEHAC heeft 
hij het rekenmodel AMOEBE 
gemaakt waarmee het aandeel 
van de vervuiling door klassiekers 
wordt berekend ten opzichte 
van het overige wegverkeer. De 
leden van FEHAC kregen in de 
ledenvergadering van november 
2008 hierover een presentatie. 
Eén van de problemen is dat er 
geen emissiegegevens bekend 
zijn van oldtimers. Pas sinds de 
oliecrisis van 1974 is er echt 
oog voor het milieu en wordt 
het verbruik en de emissie van 
motorvoertuigen gemeten. Sinds 
1992 zijn er EU-normen waar-
aan de uitlaatemissie van nieuwe 
voertuigen moet voldoen.

Meting van uitlaatgas van 
oldtimers
Om het rekenmodel AMOEBE 
met actuele gegevens te voeden 
is op zaterdag 28 maart 2009 
een FEHAC Emissiemeting Pilot 
georganiseerd. Het APK station 

Piet van den Broek in Dommelen 
was deze zaterdag speciaal open 
om een groot aantal verschillende 
oldtimers met benzinemotoren 
aan de uitlaatgastester (4 gasmeter) 
te onderwerpen. Voor de pilot 
zijn enkele clubs gevraagd om 
voertuigen met benzinemotor 
(of LPG) beschikbaar te stellen. 
De Old Timers Oirschot leverde 
een grote verscheidenheid aan 
prachtige voertuigen: van een kleine 
Fiat 500 tot grote Amerikanen 
zoals Dodge Charger en Ford 
Mustang, fraaie oldtimers zoals 
een Riley en Citroën Traction 
Avant, een eigenbouw sport-
wagen Burton 2CV en klassieke 
middenklassers van Ford, Opel 
en Volvo. Verder waren er Volks-
wagens in verschillende uitvoe-
ringen tot en met het bekende 
kampeerbusje. De Stichting Bravo 
Compagnie kwam met ex-
Nederlandse legervoertuigen 
waaronder een NEKAF Jeep, 
DAF 66YA, YA126, YA314 en 
YA328 en een Triumph motor-
fiets. DAF Club Nederland leverde 
DAF 33, DAF 44 en DAF 55. 
FEHAC-secretaris Willem Post-
humus Meyjes kwam in zijn Lan-
cia Fulvia en vice-voorzitter Tiddo 
Bresters liet de uitlaatgassen zijn 
youngtimer VW Golf mét kata-
lysator uit 1989 meten. Er zijn 35 
voertuigen gemeten, wat 38 
meetwaarden opleverden (drie 
voertuigen zijn zowel op ben-
zine als op LPG gemeten). De 
bouwjaren varieerden van 1952 
tot 1989.

De voertuigen werden voor de 
meting niet speciaal geprepa-
reerd: het moest reële meet-
waarden opleveren en geen ideale 
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meetwaarden. Alle voertuigen 
zijn onbelast met motoren op 
bedrijfstemperatuur gemeten bij 
stationair en verhoogd toerental 
(1500 – 2500 tpm). Gemeten is 
het toerental en het percentage 
CO, CO2, HC (koolwaterstof-
fen) en O2 in de uitlaatgassen. 
Hierdoor geven de resultaten 
een goed beeld van de emissie-
waarden van oldtimers. Het 
toerental werd gemeten met 
een voeler om de bougiekabel, 
de emissie door een sonde in de 
uitlaat. Tijdens de metingen merkte 
keurmeester Piet van den Broek 
(van het gelijknamige APK-keu-
ringsstation in Dommelen), op 
dat de meetresultaten hem 
meevielen. Hij had verwacht dat 
bij deze oldtimers veel hogere 
uitlaatgaswaarden gemeten zouden 
worden. Enkele voertuigen scoor-
den ook binnen de huidige nor-
men voor nieuwe voertuigen! 
En dit waren niet de kleinste 
voertuigen. De resultaten wor-
den door Rudolf Rijkeboer uit-
gewerkt. Opvallend was bij 
enkele metingen de grote hoe-
veelheid O2 in de emissie. Dit 
kon duiden op een meetfout of 
valse lucht en wordt nader 
onderzocht. Deze meting zal 
zeker nog eens plaatsvinden: 
met dan een nog grotere ver-
scheidenheid aan voertuigen. 

feHAC: de belangen-
behartiger voor historische
voertuigen
De Federatie Historische Auto-
mobiel- en Motorfiets Clubs 
bestaat ruim 30 jaar en werd in 
oktober 1976 opgericht. Van deze 
federatie zijn geen personen lid: 

alleen clubs van historische voer-
tuigen (personenauto’s, motor-
fietsen, scooters, bedrijfswagens) 
kunnen lid worden van de FEHAC. 
De federatie is destijds opgericht 
om vanuit één punt met één 
boodschap de belangen van 
 historische voertuigen te behar-
tigen. De belangenbehartiging richt 
zich op twee zaken: primair het 
kunnen blijven gebruiken op de 
openbare weg van klassiekers in 
hun historische context en daar-
naast als even het kan tegen een 
tarief dat rekening houdt met 
het geringe gebruik van deze 
museumstukken. 
In die 30 jaar is veel bereikt en 
de FEHAC heeft er mede voor 
gezorgd dat Nederland een 
land is met gunstige regelingen 
voor de klassieke voertuighob-
byist. Het mobiel erfgoed staat 
duidelijk op de kaart en de 
overheid erkent ook de cultuur-
historische waarde van de vele 
oldtimers in privébezit. 

Een willekeurige toptien van de 
zaken die de FEHAC heeft bereikt:
1. Blauwe kentekenplaten blijven 

gehandhaafd op voertuigen van 
vóór 1978

2. Vanaf 1994: vrijstelling motor-
rijtuigenbelasting voor voer-
tuigen ouder dan 25 jaar

3. Op aanvraag een GV-kenteken 
voor alle klassieke tractoren 

4. Vanaf 1987: speciale series 
blauwe kentekenplaten voor 
alle import klassiekers met 
bouwjaar vóór 1973 en voor 
personenauto’s uit de jaren 
1973-1977

5. Moderne voertuigeisen wor-
den niet met terugwerkende 
van kracht voor klassiekers

6. Aangepast APK-keuringsregime 
voor voertuigen ouder dan 
30 jaar

7. Regeling voor bezoek evene-
menten voor voertuigen zon-
der APK 

8. Formulering van standaard-
eisen die bij de taxatie van 
een klassiek voertuig horen

9. Geen sloopverplichting voor 
voertuigen ouder dan 15 jaar 

10. Formulering van standaard-
eisen waaraan een goede 
oldtimerverzekering moet 
voldoen

impact van de 
klassiekerhobby
Nederland telt zo’n 10 miljoen 
voertuigen met een kenteken; 
bijna 4% daarvan is ouder dan 
25 jaar en bij 25 jaar en ouder 
spreken we over een historisch 
voertuig, een klassieker of een 
oldtimer. Er wordt veel aan deze 
voertuigen opgeknapt, hersteld 
en gerestaureerd, zoveel dat er 
een hele bedrijfstak omheen 
gegroeid is van merkgarages, 
onderdelenspecialisten, houtbe-
werkers, bekleders, gereed-
schapwinkels, spuiterijen, restau-
ratiebedrijven en 
oldtimerbladen. Vaak kleinschalig 
maar vaak ook verregaand 
gespecialiseerd. Wie denkt dat 
klassiek rijden vooral goedkoop 
rijden is komt bedrogen uit. 
Tegenover de 25+ belastingvrij-
stelling en vaak een vriendelijke 
aanschafprijs staat dat klassie-
kers heel veel onderhoud ver-
gen, dat onderdelen zeldzaam 
(en dus duur) zijn en dat ze vaak 
niet al te zuinig met de brand-
stof omspringen. Tel daarbij op 
dat een klassieker zonder stalling 
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al snel wegrot en de weegschaal 
slaat door naar een hobby die 
niet alleen plezier geeft maar 
ook vooral geld kost.

Kerncijfers rond klassiekers
•	de	gemiddelde	klassieker	rijdt	

1894 kilometer per jaar
•	85%	van	de	eigenaren	 is	een	

man van 40-plus  
•	ruim	400	in	klassiekers	gespe-

cialiseerde bedrijven
•	60%	van	de	klassiekers	is	
 minder dan e 10.000 waard
•	maar	4%,	de	topautomobielen,	

zijn meer dan e 35.000 waard 

wat doe je met een 
klassieker
Een kleine groep gebruikt een 
klassieker dagelijks als gewoon 
voertuig; maar 9% van de klas-
sieke voertuigen rijdt meer dan 
3500 km per jaar. De FEHAC is 
er niet voor de belangenbehar-
tiging van deze groep; dagelijks 
gebruik staat haaks op het behoud 
van een voertuig. Voor veel ande-
ren is een klassiek voertuig een 
voertuig dat gekoesterd wordt 
vanwege de techniek, de vorm-
geving en de herinneringen die 
men heeft aan juist dit type auto. 
Het gaat vooral om het plezier dat 
je eraan kunt beleven. Dat plezier 
kan op meerdere manieren inhoud 
vinden; de een sleutelt graag, een 
de ander voert een arbeidsinten-
sieve en tijdrovende restauratie uit, 
weer anderen doen niets liever dan 
clubbijeenkomsten of andere old-
timerevenementen bezoeken met 
hun trots of maken er toertochten 
mee naar het buitenland. Hierbij 
staat de hoofddoelstelling van de 
FEHAC, het kunnen blijven rijden in 
de historische context, altijd voorop.

Het blijven kunnen rijden in 
klassieke auto’s is niet vanzelf-
sprekend: veiligheid en milieu 
zijn daarbij zaken die in de gaten 
gehouden moeten worden. Bij 
veiligheid moet bedacht worden 
dat je met een klassieker vlot 
met het verkeer mee moet kun-
nen. Als je in een Jeep uit de 
Tweede Wereldoorlog -in weinig 
opvallend legergroen- over de 
Franse Autoroute met 70 km 
p/u rijdt moet je erop bedacht 
zijn dat het overige verkeer twee 
keer zo hard rijdt: zorg dan des-
noods voor een oranje zwaailicht 
om op te vallen. Autogordels zijn 
vanaf 1971 verplicht maar airbags 
ontbreken in vrijwel alle klassie-
kers: dat betekent defensief rijden 
want bij een ongeluk trek je 
meestal aan het kortste eind.
Ook milieu is in toenemende 
mate een zaak die oldtimerlief-
hebber voor de voeten gegooid 
wordt. Amsterdam wilde oude 
vieze auto’s al uit de binnenstad 
weren. Hoewel de meeste milieu-
kritiek geleverd wordt op oude 
diesels -juist een groep die maar 
heel beperkt voor komt onder 
klassieke voertuigen- is het natuur-
lijk wel waar dat de klassiekers vaak 
niet de zuinigste en zeker niet de 
schoonste voertuigen zijn. Maar 
bij dit alles moet wel bedacht 
worden dat klassiekers maar heel 
weinig rijden: van elke gereden 
1000 km in Nederland komen 
maar 2 km’s voor rekening van 
klassiekers. Door goed onder-
houd en een juiste afstelling van 
de motor en door de rijstijl aan 
te passen kan al veel milieuwinst 
geboekt worden.

Dankzij feHAC bemidde-
ling is het nu mogelijk digi-
taal te schorsen

Op 6 april heeft minister Eurlings 
officieel de mogelijkheid geopend 
om het kenteken van een voer-
tuig digitaal te schorsen. Daar-
mee is een lang gekoesterde wens 
van de FEHAC in vervulling gegaan. 
Immers het schorsen van een 
voertuig was tot nu toe een 
zaak waar veel tijd mee gemoeid 
was. Een bezoek aan het post-
kantoor was daarbij een ver-
plichting. In de praktijk maken 
ruim 340.000 particulieren per 
jaar gebruik van deze schorsings-
mogelijkheid. Vooral eigenaren 
van oldtimers en verzamelaars 
van voertuigen maken gebruik van 
deze regeling om hun voertuig(en) 
vrij te kunnen houden van APK, 
belasting- en verzekeringsver-
plichtingen. 
 
De FEHAC heeft er lange tijd bij 
de RDW voor gepleit om deze 
omslachtige manier van schorsen 
te vereenvoudigen. Dat is dan nu 
gelukt. Een volgende stap, waar 
de FEHAC bij de RDW voor 
pleit, is het verlengen van de 
schorsingstermijn. Op dit moment 
moet immers elk jaar de schor-
sing worden verlengd. Met het 
verlengen van de schorsings-
termijn, zal de tijds- en financiële 
besparing voor de houder van 
het voertuig kenteken nog ver-
der verbeterd worden.

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


