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Verrassingen
Soms is een verrassing, geen verrassing meer. Zo ook het autopapieren mapje die bij de vorige Ghia 
Varia  was ingesloten. Deze attentie ontving U als verrassing voor ons 15 Jarig Jubileum. 
Op het 15 Jarig Jubileum kunnen wij terugkijken als een zeer geslaagd jubileum weekend. U heeft de verslagen 
hierover al in de vorige uitgave van de Ghia Varia kunnen lezen. Door uw enthousiasme en de grote opkomst 
tijdens het Jubileum hebben wij de KGCN weer op de “internationale kaart” weten te zetten.  Tijdens het week-
end zijn goede contacten gelegd met de Deense Karmann Ghia Club. Deze oudste Karmann Ghia Club in 
Europa viert volgend jaar haar 30 jarig bestaan. Zij hebben ons uitgenodigd om dit met hun te vieren. Er zijn al 
veel geluiden gehoord over een tegenbezoek aan deze enthousiaste Karmann Ghia Club.  Wij zijn aan het bekij-
ken of we dit bezoek kunnen koppelen aan bijvoorbeeld een buitenland rit in 2010.  De overige Club ritten voor 
2010 staan al weer gepland en zijn nagenoeg allemaal al ingevuld.  Er zitten voor U grote verrassingen in qua 
datum en duur van de ritten. Wat dat betreft proberen wij U als Karmann Ghia clublid constant te verrassen. 
Binnen het bestuur zijn wij nog (steeds) op zoek naar kandidaat bestuursleden voor de functie van pen-
ningmeester en (hoofd) redacteur.  Tot onze verrassing hebben er zich nog (steeds) geen kandidaten gemeld. 
Zoals Haye Osinga al in de vorige Ghia Varia heeft aangegeven, is het december nummer de laatste uitgave 
die onder zijn leiding als redacteur zal worden gemaakt. Enige haast met het overdragen van zijn werkzaam-
heden is dus wel geboden.  Wel zijn we vooruitlopend op de overdracht van Haye zijn werkzaamheden,  
bezig met het formeren van een redactieteam. Binnen dit team zal iedere “redacteur”  verantwoordelijk zijn 
voor zijn of haar bijdrage aan de Ghia Varia. Hierdoor zal de huidige functie van redacteur veranderen in een 
“hoofdredacteur” , die de deadlines in de gaten houdt en de taken en werkzaamheden zal gaan regisseren. 
Er zijn wel andere ontwikkelingen binnen het bestuur. Wij zijn aangenaam verrast met ons nieuw kandidaat 
bestuurslid, Patrick Baptist. Patrick heeft aangegeven dat hij het bestuur wil gaan versterken. Hij zal een 
deel van de PR–functie en de verdere ontwikkeling van het internet forum voor zijn rekening gaan 
nemen. Als bestuur zijn wij hier natuurlijk heel erg gelukkig mee.
Rest mij nog te zeggen dat de Dvd van het 15 Jarig Jubileum weekend gereed is, tot mijn verbazing en 
verrassing is het een dubbeldikke Dvd geworden. De beelden van de Dvd’s blijven voor mij echter ook 
nog een even grote verrassing als voor U.….

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.

Tom Kouters

Hoevehei 10

5508  TJ  Veldhoven

T 040 - 254 75 24

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:

Tom Kouters

Hoevehei 10

5508  TJ  Veldhoven

T 040 - 254 75 24

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: 

oktober 2009.

De deadline voor kopij is: 31 augustus 

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 reDaCTiewerK
Het is inmiddels alweer een jaar geleden dat ik een 1e oproep plaatste 
voor een kandidaat opvolger. Zoals jullie in het voorwoord hebben 
kunnen lezen wil het bestuur een redactieteam oprichten zodat de 
redactiewerkzaamheden per persoon en dus ook voor de eind-
redacteur veel minder belastend is.

De rubrieken die in de Ghia Varia met regelmaat aan de orde zullen 
komen zijn:
- bedrijfspresentaties van onze adverteerders
- publicatie van oude instructie boekjes
- verslagen van de clubevenementen
- restauratieverslagen, restauratietips
- (internet-)nieuwtjes
- FEHAC informatie
- workshopthema’s voor Technische Dagen, onderhoudtips
- info over buitenlands KG clubs
- nieuwtjes en wetenswaardigheden over de Karmann fabriek(en), via 

de contacten die we met enkele leden van IG Südheide hebben
- modeljaarwijzigingen en historische wetenswaardigheden over de 

Karmann Ghia
- uitgegeven boeken en naslagwerken

Spreekt je een bepaalde rubriek aan, of heb je wellicht zelf een leuke 
idee of bijdrage, laat het mij even weten.

Dat kan op de volgende manier :
Per e-mail: redactie@karmannghiaclub.nl
Of per telefoon: 06-15 54 87 71

Alvast hartelijk dank voor jullie inzet.
Haye Osinga

Zeldzame Karmann Ghia, type 
14 Coupe.
Bouwjaar 1961, rood met een 
wit dak, California import, sinds 
1997 in mijn bezit, volledig 
gerestaureerd  en in prima 
staat. Deze zeer originele auto 
is geschikt voor dagelijks 
gebruik.  Zeer bijzonder Ned. 
kenteken met bouwjaar erin.  
Binnen bekleding  zgan, 6 volts 
autoradio. Startonderbreker, 

APK april 2010.
Vraagprijs: e 7.500,-

Inlichtingen:
Y.J. van ’t Hoff
E risonhoff@hetnet.nl
T 030 - 687 01 57
M 06 - 52 18 06 79

geVraagD 
Trekhaak voor een Karmann 
Ghia Cabrio 1968
(bumper met exportbeugels):
 
Martin de Zwart
Zevenblad 46
7623 CG Borne
T 074 - 349 18 18 (na 18:00 uur)
M 06 - 57 31 83 81
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LeDenMUTaTies
nieuwe leden
lidnr. naam adres Postcode Plaats   Telefoon Type modeljr

2091134 Bakker, W.L. De Roterij 28 4328 BA Burgh Haamstede 06-22532235 14 Coupé 1963

2091136 Mulders, H.A. Vijfhuizen 7 5011 XE Tilburg  013-5773438 14 Coupé 1969

Opgezegd
lidnr. naam adres Postcode Plaats  Telefoon Type modeljr

2050964 Robert, E. Amaliastraat 31 2983 EA Ridderkerk  06-24763686 14 Coupé 1967

94020 Brus, P.A.H.M. Lidwinaweg 15-A 7625 PL Zenderen  074-2670538  

2000625 Schrijver, R.A.J. Torenvalk 18 8121 JH Olst  0570-565043 14 Coupé 1972

Ledenstand per 1 juli 2009: 425 leden

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

Tom Kouters
Hoevehei 10
5508 TJ Veldhoven
T 040 - 254 75 24
E ledenadministratie@karmannghiaclub.nl
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eVeneMenTen
KaLenDer K.g.C.n. 2009
Voorlopige planning:
6 september Najaarsrit “Beleef Bourgondisch Brabant”.

Overige evenementen 2009
Algemene (VW) evenementen:
18 t/m 20 september Kever zomer Festijn, Vliegveld Valkenburg, bij 

Leiden(!), Voor meer info zie  
 www.keverzomerfestijn.nl. Ook de KGCN zal 

met een clubstand vertegenwoordigd zijn. 

evenementenkalender KgCn 2010 
Voorlopige planning:
20 maart 2010 Algemene Ledenvergadering
 
17 april 2010 Technische Dag + taxaties

30 april 2010 Voorjaarsrit/Koninginnedagrit

3 t/m 7 juni 2010 Buitenlandrit naar Denemarken (zie elders in 
deze Ghia Varia)

3 juli 2010 Zomerrit

10 t/m 12 september KG-weekend Friesland / Najaarsrit.

Overige evenementen 2010
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/

LeT OP: e.e.a. onder voorbehoud van data!
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6 sePTeMBer 
naJaarsriT 2009

Hallo Karmann liefhebbers en liefhebsters!

De zomer is nog niet op zijn hoogtepunt of we gaan al weer over tot de najaarsrit. De rit zal ons de 
schitterende Brabantse natuur en langs mooie plekjes voeren. Zeker de moeite waard, dus vergeet 

uw fotocamera niet voor een mooi kiekje. Op diverse locaties kunt u op eigen gelegenheid het 
Bourgondische leven van Brabant ervaren. 

Startpunt: vanaf 10:00 uur bent u van harte welkom bij Grand Café ‘De Vers’, Raaijweg 25 te 
Overloon, waar we na verzorging van de innerlijke mens en wat bijgepraat te hebben om 11:30 de 

toer te doen aanvangen. De klassiekers brengen ons door vele mooie dorpskernen met hun historie. 
Na de inspanning is er voor de liefhebbers aan het einde van de toer 17:30 / 18:00 uur eveneens in 

het Grand Café ‘De Vers’ een drie gangen keuzediner.

Altijd al de omgeving van Brabant willen beleven en proeven, schrijf je in en we zien je op zondag  
6 september in Overloon! Meld je aan vóór 23 augustus door middel van het aanmeldformulier of 

mail 3451kl20@hetnet.nl

Véél toerritjes toegewenst en tot zondag 6 september 2009!
John & Mieke de Lang.
Tel: 030 - 677 20 53

Beknopte routebeschrijving:
Komend vanaf Utrecht, a12 richting Arnhem, vevrolgens A50 richting Nijmegen, dan A73 richting 
Venlo. Bij afrit nr.7 Ovrloon/Vierlingsbeek richting Overloon. In het centrum Overloon volgt u de 

borden Landal “de Vers”, eindpunt Raaijweg 25, 5825 AL

Uitgebreide en actuele routebeschrijving vind u op www.landal.nl/route
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sCHaTKaMer Van KarMann
Maar weinig belangstellenden kregen de kans om een bezoek te brengen aan het Karmann museum, 
en nu zal vanwege het einde van de productie in Osnabrück het nog wel moeizamer gaan. De fotograaf 
van deze foto was zo gespannen door het bezoek dat hij duidelijk de verkeerde positie innam zodat 
wij niet voldoende van de modellen op de foto kunnen genieten, toch kunnen wij hele mooie prototypes 
en studiemodellen herkennen, terwijl er ook auto s tussen staan die daadwerkelijk zijn geproduceerd. 
De eerste op de foto is de Ford Escort die van 1983 tot en met 1990 bij Karmann zijn gebouwd.
 
De Volkswagen Jetta Cabrio compleet met rolbeugel werd gebouwd in 1980 maar heeft het productie-
stadium niet gehaald. De VW Karmann (type 34) in de fastback uitvoering was waarschijnlijk wel een 
succes geworden, werkelijk een prachtige auto, maar de VW directie dacht er(helaas)anders over.
De grote broer van de kever de VW 411 werd geen succes, dat zal de reden dan ook zijn geweest dat men 
het concept cabrio voor deze bolide liet vervallen. In het midden, in het centrum van de belangstelling, 
het kroonjuweel van Karmann, de 4 persoons VW Kever cabriolet, 330.281 maal geproduceerd, een 
ongekend succes de laatste VW kevers cabriolet liepen in 1980 van de band, alweer bijna 30 jaar geleden.

De rechterkant van de foto toont (denken wij) een ontwerp van Giugiaro, de VW Cheetah op basis 
van de VW Kever, deze conceptcar zag het levenslicht in 1971. Daarnaast het prototype van ons aller 
troeteldier de Karmann Ghia coupe, zo te zien is het het eerste type van 1953. Was Karmann ook wel 
eens met vrolijker ontwerpen in de weer? Jazeker, de VW Jolly daarnaast is natuurlijk een heus pretmobiel, 
waar natuurlijk geen grote aantallen van kon worden verwacht, dit model stamt uit l960.
Karmann kon prachtige speciale modellen ontwikkelen, ‘t is dan ook doodzonde dat zoveel kennis, 
ervaring verloren is gegaan door het stopzetten van de productie. Wij blijven de Karmanns koesteren, 
genieten zorgeloos, en voor ons blijft gelden: KARMANN LEEFT.
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eVen VOOrsTeLLen
Beste Karmann Ghia clubleden,

Op 21 maart jongstleden vond 
de jaarlijkse ledenvergadering plaats 
in het Nationaal Automobielmu-
seum te Raamsdonksveer.
Met een mooie foto op het witte 
doek geprojecteerd van onze 
overleden voorzitter William 
Arpink, hebben we op gepaste 
wijze afscheid genomen van 
deze energieke ‘motor’ van de 
Karmann Ghia Club Nederland.  
Met zijn inspirerende uitstraling 
als motivatie heb ik die middag 
besloten gehoor te geven aan 
de oproep voor ledenadministrateur om zo een bijdrage te kunnen leveren aan de continuïteit van 
deze club.

Mijn naam is Tom Kouters en ruim 27 jaar getrouwd met Ilse. Samen hebben wij 2 zonen, die zijn 21 
en 24 jaar. In mijn dagelijks leven werk ik als zelfstandig ondernemer in de luchtvaart. Hierbij onder-
steun ik vliegtuig- en helikopter onderhoudsbedrijven als ook vliegtuigeigenaren in de zakenluchtvaart.

De Karmannliefde is op mijn 12e levensjaar begonnen. De vader van één van mijn klasgenootjes had 
een VW garage, geweldig. Hij had een Porsche 911T en zijn moeder, u raadt het al, een Karmann Ghia. 
Blauw met een wit dakje, wit-grijs interieur en helemaal nieuw, zó van de fabriek. Als vader en moeder 
op zondag een rondje toerden met de Porsche haalden wij een aantal autosleutels uit het sleutelkastje 
en werd er driftig met VW kevertjes over het terrein gescheurd. Om de sporen van onze rondjes uit 
te wissen heb ik nog nooit zoveel grind geharkt als toen. Ook sleutelden we samen aan luchtgekoelde 
VW’s. Het hoogtepunt van ons jonge ‘sleuteltalent’ was een prachtig opengewerkt model van een 1300 
cc VW motor met versnellingsbak. Volledig met de hand gezaagd en zodanig weer in elkaar gezet dat 
je alles kon zien werken en bewegen. Wat waren we trots. Dit model heeft nog jaren in de showroom 
gestaan, totdat het bedrijf werd verkocht. Ikzelf was ook voorgoed verkocht, maar dan wel aan de 
mooie lijnen van de ‘lady’ onder de klassiekers, de Karmann Ghia.  Een aantal jaren geleden heb ik 
besloten een lang gekoesterde wens maar eens waar te maken en hebben we een Type 14 van 1967 
aangeschaft, afkomstig uit Duitsland. 

Sinds 2005 ben ik lid van de Karmann Ghia Club Nederland en sindsdien heb ik geprobeerd om op 
zoveel mogelijk georganiseerde evenementen aanwezig te zijn. Een aantal jaren heb ik het reilen en 
zeilen van de club mee kunnen maken. De aanpak, de ongedwongen informele sfeer en georganiseerde 
evenementen spreken mij erg aan. In deze hectische tijd ervaar ik een evenementendag telkens weer 
als een dag van ontspanning. Rest mij nog mijn wens kenbaar te maken om veel nieuwe leden te mogen 
begroeten en nog lang mijn steentje te kunnen blijven bijdragen aan onze club.
Tot ziens op een van de volgende evenementen.
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nOTULen aLgeMene LeDenVergaDerin g 2009 KarMann gHia CLUB neDerLanD
Datum: zaterdag 21maart 2009
Tijdstip:11.00
Locatie: Nationaal Automobiel 
Museum, Raamsdonksveer

Aanwezigen bestuur;
- Gerard Dolfing
- Arnoud Mestrum
- Haye Osinga

Afwezigen bestuur;
- Martin van Schaik
- William Arpink +

1. Opening:
Om 11:40 opent onze interim 
voorzitter Gerard Dolfing de 
vergadering en heet allen welkom. 
Wij houden 1 minuut stilte van-
wege het overlijden van onze 
voorzitter William Arpink op 7 
maart jl.

2. ingekomen stukken en
 bestuursmededelingen;
Er zijn er geen ingekomen stukken.
Er zijn 4 afmeldingen binnenge-
komen. De namen van de mensen 
die met kennisgeving afwezig zijn 
worden genoemd. In het bestuur 
hebben wij de volgende mutaties;
- Gerrie Schouten wordt voor-

gedragen als evenementenco-
ordinator vanaf 2009. Zij neemt 
de taak over van Martin van 
Schaik, die niet aanwezig is op 
deze vergadering.

Er volgt een stemming, Gerrie 
wordt zonder tegenstemmen 
aangenomen als evenementen-
coördinator.

- Gerard Dolfing deelt mede 

dat hij zich kandidaat wil stel-
len als voorzitter. 

Er volgt een stemming, Gerard 
wordt zonder tegenstemmen 
aangenomen als voorzitter.
Wij wensen zowel Gerrie als 
Gerard veel succes en plezier in 
het bekleden van hun (nieuwe) 
functies.

Door het aanvaarden van Gerard 
als voorzitter komt nu de functie 
van penningmeester vacant. Gerard 
is nu ook nog penningmeester die 
functie zal hij blijven vervullen 
tot zich een geschikte kandidaat 
aanmeldt. Statutair is het niet 
toegestaan om gelijkertijd voor-
zitter en penningmeester te zijn. 
De vergadering stemt in met 
deze tijdelijke situatie.

Haye Osinga heeft aangegeven 
zijn taak als redactionaris en 
daarmee ook zijn bestuursfunctie 
over te willen dragen aan een 
opvolger. Het redactiewerk is voor 
Haye op dit moment bij zijn huidige 
baan erg lastig te combineren.
Voor de ledenadministratie wordt 
ook een vervanger gezocht. Dit 
is geen bestuursfunctie, maar wel 
van wezenlijk belang. Annemieke 
Pons heeft bij de start van haar 
functie als ledenadministratrice 
aangegeven de ledenadministratie 
ongeveer 2 jaren te willen doen, 
en die zijn nu ruim verstreken.
Het bestuur meldt dat er ook 
twee bestuursfuncties beschik-
baar zijn voor algemeen bestuurs-
lid, bedoeld om het bestuur breder 
te maken.

Het bestuur draagt William 
Arpink postuum voor als erelid, 
William heeft naar de mening 
van het bestuur er voor gezorgd 
dat er zeer helder en open 
gecommuniceerd werd en is een 
grote activator geweest van de 
huidige veranderingen binnen 
het bestuur en de club. Door de 
werkwijze van William zijn leden 
en bestuur in korte tijd zeer 
dicht tot elkaar gekomen.
Er volgt een stemming, er zijn 
geen tegenstemmen. Het bestuur 
zal de benoeming van William aan 
Anjette, de weduwe van William, 
en de kinderen mede delen.

3. goedkeuring notulen
 a.L.V.  2008;
De notulen van de vorige alge-
mene ledenvergadering gehou-
den op zondag 16 maart  2008 
worden goedgekeurd door de 
aanwezigen.
 
4. Ledenadministratie;
De ledenstand op 1 januari 
2009 bedroeg 405 leden. Er zijn 
9 leden geroyeerd; allen ten 
gevolge van het niet betalen van 
de contributie.

5. Terugblik evenementen
 2008;
Martin van Schaik, onze evene-
menten coördinator is helaas 
afwezig, en daarom geeft Gerard 
een korte terugblik van de eve-
nementen. Er is door Hans de 
Vries een film gemaakt waarin 
een impressie gegeven wordt van 
de evenementen gehouden in 
2008. Deze film wordt nu ver-
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toond. Met speciale dank aan 
Hans die altijd de camera in de 
hand heeft om ons na te laten 
genieten van onze mooie eve-
nementen.

Pauze

6. Financiën;
a. verslag kascommissieleden, de 

heren G. Steur en  P. Baptist
De heren Steur en Baptist heb-
ben de boeken gecontroleerd 
en verlenen decharge aan de 
penningmeester.

b. dechargeverlening penning-
meester en bestuur

Aan de aanwezige leden wordt 
gevraagd decharge te verlenen 
aan het bestuur, dit wordt geho-
noreerd

c. financieel verslag 2008
Gerard Dolfing, onze penning-
meester, presenteert de begroting 
met een aantal opmerkingen.
- De advertentie inkomsten zijn 

dekkend
- Zoals het er nu naar uit ziet 

blijft het clubblad in kosten gelijk
- De kantoor en computerkosten 

vallen iets hoger uit i.v.m. de 
aanschaf van een laptop.

- De rente inkomsten van de 
rekening courant zijn gezien het 
saldo goed.

- Het budget (e 900,-) voor het 
organiseren van een rit is nog 
steeds toereikend, het zal dan 
ook niet verhoogd hoeven te 
worden.

- De organisatie van de buiten-
landrit was niet helemaal slui-

tend, en is aangepast.    
- de volgende buitenlandrit zal 

niet in 2009, maar in 2010 
georganiseerd worden.

Vraag uit de zaal: Is er een begroting 
gemaakt voor het 15-jarig jubileum 
van de club?
Antwoord: Uiteraard is hier een 
begroting voor gemaakt, en naar 
het zich laat aanzien is deze slui-
tend en is begroot op e 6.000,-

Vraag uit de zaal: In het financieel 
verslag staat een bedrag van e 
63,- o.v.v. “garagesale de Vrij” wat 
houdt dit in?
Antwoord: Dit zijn wat uren 
werk die uitbetaald zijn aan de 
jongens die hebben geholpen 
om alle onderdelen etc. te ver-
sjouwen en uit te stallen.

De club is financieel gezond, 
maar er zijn een paar aandachts-
punten;
- het ledenaantal zakt.
- sommige adverteerders zijn 

in dubio of ze nog wel willen 
adverteren.

- Er zal een stijging van kosten 
gaan plaatsvinden i.v.m. alge-
mene stijgingen in kosten.

Het bestuur stelt voor om de 
contributie te verhogen van 30,- 
naar 32,50
Er volgt een stemming, dit voor-
stel wordt met meerderheid van 
stemmen aangenomen (geen 
tegenstemmen).

Vraag uit de zaal: Wij hebben in 
de club een eigen vermogen van 
e 25.000,- Is dit niet te veel voor 

een club van onze omvang, en is 
het anders misschien een idee om 
de contributie niet te verhogen?

Vraag uit de zaal; Wat is de norm 
voor het eigen vermogen van een 
club als de onze? Zijn hier normen 
voor?
Er ontstaat enige discussie in de 
zaal over het verhogen van de 
contributie en het hoger worden 
van het eigen vermogen.

Besloten wordt om het verho-
gen van de contributie nogmaals 
in stemming te brengen om de 
aanwezigen n.a.v. de discussie in 
de gelegenheid te stellen hun 
stem te wijzigen of te handhaven. 

Er volgt opnieuw een stemming: 
Met meerderheid van stemmen 
wordt de contributieverhoging 
van e 2,50 per jaar, per lid aan-
genomen.

Het bestuur zegt toe om op de 
volgende ledenvergadering een 
bedrag paraat te hebben wat als 
norm kan dienen voor het eigen 
vermogen van clubs als de onze. 

d. benoeming nieuwe kascom-
missieleden

Gerard bedankt de kascontrole 
commissie voor de gedane arbeid. 
De nieuwe kascontrole commissie 
wordt gevormd door de heren 
J. Wassink en P. Baptist.

8. Vooruitblik 
 evenementen; 
Gerrie behandelt de komende 
evenementen, maar als eerste 
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verteld Sonja de Winter e.e.a. 
over het evenement voor het 
15-jarig jubileum van de club.

Op 16 en 17 mei zal het 15-jarig 
jubileum gaan plaatsvinden met 
als start en eindlocatie het Gol-
den Tulip hotel in Garderen.
Op dit moment zijn er 62 kamer 
geboekt, en de organisatie loopt 
goed, volgende week volgt er 
nog een bespreking bij het hotel, 
om het draaiboek nog eens 
door te nemen en de puntjes 
op de I te zetten. 

Op 18 april wordt onze eerste 
technische dag gehouden bij 
Auto Lichtstad te Son, dit is een 
Volkswagen dealer waar wij al 
eerder te gast mochten zijn en 
dus bekend terrein, Hierbij is 
ook de mogelijkheid voor een 
taxatie van de auto.

Op 4 juli zal er in de omgeving 
“De Meern” een rit georganiseerd 
worden, dit wordt een combi rit 
die we wederom samen gaan 
doen met de LVWCN. De orga-
nisatie van deze rit voor de 
KGCN wordt gedaan door 
Gerrie Schouten en echtgenoot.

Op 6 september zal er in Brabant 
een rit worden georganiseerd 
met de titel “Beleef Bourgondisch 
Brabant” Hierbij spreekt de titel 
boekdelen.

Gerard geeft uitleg over de 
invulling van de technische 
dagen, het is moeilijk te peilen 
hoe groot de opkomst is op een 
technische dag. Over het alge-
meen is de opkomst niet heel 
erg groot. Het idee om i.p.v. twee 

technische dagen slechts een 
technische dag te organiseren 
wordt voorgelegd, en dan bij-
voorbeeld bij een vaste dealer.

Vraag uit de zaal: is er al eens 
nagedacht over het combineren 
van een technische dag met een rit?
Antwoord: Dit zou een optie 
kunnen zijn, maar vooralsnog gaan 
wij naar één technische dag per jaar.

9 ghia/Varia-Clubshop/
internet; 

Haye Osinga, eindredacteur van 
Ghia Varia, geeft aan dat hij het 
stokje wil overdragen, hij zal 2009 
het blad nog blijven doen, maar 
opvolging is gewenst en zal gezocht 
moeten worden. Haye legt e.e.a. 
uit over de werkzaamheden die 
het samenstellen van het blad 
met zich meebrengt.

Clubshop;
De clubshop is door Margriet 
Groenhof en John Carbone nieuw 
leven ingeblazen, echter zij heb-
ben aangegeven met het beheren 
van de clubshop te willen stoppen. 
Vincent Meekenkamp heeft zich 
enthousiast aangemeld als nieuwe 
beheerder van de clubshop. 
Gerard bedankt Margriet en 
John hartelijk voor hun inzet.

internet;
De site is nog niet wat het zijn 
moet, de site is nog te statisch 
en er staat helaas vaak nog “oud 
nieuws” op. Tevens leeft het forum 
niet. Gerard peilt of het forum 
gebruikt wordt, en de algemene 
mening is dat het forum een te 
hoge drempel heeft. Het voor-
stel om het forum vrij toegankelijk 
te maken is een manier om te 

kijken of het forum dan wel gebruikt 
wordt. Nu moet een forumbe-
zoeker zijn persoonlijke gebrui-
kersnaam en wachtwoord invoe-
ren om op het forum te kunnen 
komen, dit blijkt in de praktijk 
niet werkbaar. Er zal een pilot 
gaan lopen om het forum vrij 
toegankelijk te maken, Vincent 
Peeters geeft aan om het forum 
bij te willen houden. Bij een 
openbaar forum is een strak 
forumbeheer noodzakelijk.

10. rondvraag
Vraag uit de zaal: Op het forum 
was te lezen dat wij geen lid zijn 
van de FEHAC.
Antwoord: Dit klopt niet, dit 
wordt gecontroleerd bij de FEHAC.

Vraag uit de zaal: Gaan we voor 
het wegvallen van een techni-
sche dag nog een extra rit orga-
niseren?
Antwoord: Vooralsnog niet 

Vraag uit de zaal: Waarom is de 
ALV op zaterdag?
Antwoord: hier is geen speci-
fieke reden voor.

Vraag uit de zaal: Wordt er op het 
15-jarig jubileum een professio-
nele filmer ingehuurd?
Antwoord: Als dit (financieel) 
haalbaar is wel. 
 
11 sluiting;
Gerard Dolfing sluit om 14:00 
de vergadering en dankt een ieder 
voor zijn of haar komst en wenst 
een ieder een goede terugreis. 
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MeT De KarMann gHia 
OP VaKanTie
Bij het zien van deze foto moest 
ik even aan onze eigen vakantie 
denken, natuurlijk met de Kar-
mann wel te verstaan! Dit was 
de zomer van 1996, het jaar dat 
wij net in Dordrecht woonden. 
Ook nu, doen we dat ouderwets 
gezellig met een heuse tent, 
luchtbed en benzinebrander om 
te koken. Onze eerste halte was 
ten noorden van Normandië 
waar we in stromende regen 
aankwamen. Tot overmaat van 
ramp haperde de benzinebrander, 
dus warm eten was even problematisch…
Dat probleem hebben we de volgende dag verholpen, en naarmate de tijd verstreek klaarde het weer 
ook weer op met uiteindelijke tropische temperaturen. Overal waar wij met de Karmann op een cam-
ping aankwamen kregen we nieuwsgierige blikken. In de jaren dat onze Karmann het straatbeeld sierde 
was een Duitse auto in Frankrijk nog een uitzondering, laat staan een Karmann Ghia. Dus veel onbe-
grijpelijke blikken wat dat voor auto was!
Helaas was dat ook meteen de laatste vakantie met de Karmann, want het jaar erop ben ik met wat 
opknapwerk begonnen en is dat uiteindelijk op een totale restauratie uitgelopen. Wel gaan we nog 
altijd met de tent op vakantie. Dat is inmiddels ook een andere, want deze was met de Karmann de 
stalling in verdwenen… Het jaar erop vroeg ik mij af waar die tent was gebleven!? Juist ja, in de kofferbak 
van de Karmann. We hadden geen tijd meer om hem even na te kijken dus inladen en op pad. Pas na 
aankomst op een camping in Frankrijk bleek deze het niet overleefd te hebben: toen ik de tent wilde 
oppakken en deze bij rits beetpakte, hield ik alleen de rits in mijn handen! Dat was werkelijk het enige 
onderdeel dat niet vergaan was, de gehele stof viel letterlijk helemaal uit elkaar! Moet je ook eens 
beleefd hebben, zullen we maar zeggen. 
Afijn, gelukkig kennen ze in Frankrijk van die mega-supermarkten waar je bijna alles kunt kopen. Dus wij 
snel een nylon koepeltentje gekocht voor nood. Daar hebben we uiteindelijk nog jaren plezier van 
gehad. Uiteindelijk hebben we weer een volkatoen, soortgelijk piramide model gekocht die inmiddels 
ook al weer heel wat avonturen heeft beleefd, waaronder een hoogwaterstand van bijna 1,5m(!) op 
een geitenweide in de buurt van Becanson: Die nacht had ik perfect geslapen. Ik werd op een gegeven 
ogenblik wakker en stak mijn voet buiten boord. Toen hoorde ik plots ‘plons’… Dat klopt niet dacht ik. 
Bleken we al geruime tijde op ons luchtbed in de tent te drijven…
De resterende nacht hebben we toen in de boerenschuur boven de geiten doorgebracht. Kortom 
verveeld hebben we ons niet!

Ik hoop dit jaar ergens wat vrije tijd te kunnen vinden om de restauratie van mijn Karmann af te ronden 
en dan volgend jaar uiteraard met de Karmann weer met vakantie te kunnen. Ik kijk er naar uit!
Wordt vervolgd…

Tekst: Haye Osinga
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HisTOriCa 
Op zondag 10 augustus 2008 
vond er in onze woonplaats Alk-
maar, op de ijsbaan De Meent, 
een Jaren Zestig beurs plaats 
onder de naam “Historica”. Een 
erg leuke beurs die zich speciaal 
richt op alles van de jaren ‘60. 
Van klassieke auto’s tot speel-
goed en van brommers tot 
grammafoonplaten. Een beurs 
die wij ook al jaren trouw 
bezoeken met één van onze 
Karmann Ghia’s. 

Wij parkeerden onze Karmann 
die dag naast grote Amerikaanse 

sleeën. Naast ons stond een Hudson coupé, een coupé waar onze coupé met gemak twee keer in 
paste. Leuk waren de bewonderende blikken van de bezoekers. Er werden ook vele foto’s gemaakt van 
onze Karmann. We raken uiteindelijk aan de praat met de heer Scholten uit Amsterdam die wel heel 
graag met onze Karmann op de foto wil. Wat blijkt, de heer Scholten heeft in de jaren ‘60 Karmann 
gereden. Een Karmann Ghia uit 1957 in zijn favoriete kleur, rood met een zwart dak. Zijn gedachten 
gingen weer uit naar die tijd en zijn eerste Karmann Ghia en die van zijn vader en broer. De hele fami-
lie was dus in het bezit van een Karmann Ghia. De auto’s waren rood, wit en blauw en dus had de 
familie de kleuren van de Nederlandse vlag in Karmannen. 

De heer Scholten heeft in die jaren in de horeca gewerkt. Tijdens zijn werk kwam hij met veel toeristen 
in aanraking en tegen betaling reed hij deze toeristen dan ook naar de meest bijzondere plekken van 
Nederland. Hij heeft op deze manier dan ook heel veel kilometers op de teller gezet. Het onderhoud 
aan de Karmann wat hier uit voortkwam deed de heer Scholten voor een groot gedeelte zelf. Onder-
delen haalde hij bij de wereldberoemde autosloper in Amsterdam, “Rooie Ben” aan de Osdorperweg. 
Een nu nog steeds bestaande autosloper die in die tijd veel Kevers en Karmann Ghia’s sloopte. 

Zo hebben we een lange tijd straan praten en uiteindelijk heb ik de heer Scholten gevraagd of hij nog 
een foto had van zijn Karmann Ghia. In de week opvolgend kreeg ik via de post bijgaande foto van de 
rode 1957’er Karmann Ghia van de heer Scholten. Op deze foto staat de zus van de heer Scholten in 
zijn kokskleding uit zijn diensttijd. In de auto zit zijn broer, die helaas vier jaar geleden is overleden. 

Ik heb nog even gekeken op de website van de RDW of de Karmann in kwestie nog rondrijdt op het 
Nederlandse wegdek. Helaas is dat niet het geval. Ik heb het de heer Scholten niet gevraagd wat hij 
met zijn Karmann heeft gedaan. Hij zal uiteindelijk wel gesloopt zijn bij “Rooie Ben” aan de Osdorper-
weg...

Historica zal dit jaar wederom plaatsvinden op 16 augustus op de IJsbaan de Meent in Alkmaar.

Tekst: Gerard Dolfing





Karmann Ghia Club nederland18

KarMann gHia in gaLa... 

a ls je een liefhebber bent van de Karmann Ghia, dan ben je altijd op zoektocht op om nog iets te 
vinden van deze aantrekkelijk gelijnde auto.
Deze kaart werd gevonden op een snuffelmarkt, de herkomst is onbekend, zal wel eens deel 

hebben uitgemaakt van een speciale uitgave waar allerlei auto s werden afgebeeld met daarbij de nodige 
technische informatie. De informatie van deze kaart begint met de zin “Omdat de kever vooral in het 
begin niet als moeders mooiste werd bevonden, bracht VW in 1955 de Karmann Ghia coupé uit, deze 
hardtop zonder deurstijl mikte vooral op de Amerikaanse markt.....”
Daarom is het plaatje heel treffend, de VW Karmann Ghia, met Italiaanse allure staat in een typisch Amerikaanse 
omgeving. Wij zijn als liefhebbers nog altijd blij met imago wat deze sportwagen heeft. ‘t is eigenlijk een 
kind van drie vaders,Wilhelm Karmann, de bouwer, Luigi Segre de ontwerper, en Heinrich Nordhoff de 
Volkswagen directeur. Over de geschiedenis van de auto hoeven wij eigenlijk niet te verhalen, wij weten 
dat de eenvoudige maar degelijke VW achtergrond van de Karmann Ghia ons vandaag de dag nog enorm 
veel plezier bezorgd en dat het voor velen een interessant liefhebbersobject is geworden. Ideaal voor het 
oldtimer-seizoen, heerlijke dagen rijplezier staan ons weer te wachtten...

Tekst: Dirk de Jong



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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FOTOCOLLage Van De Z  OMerMeeTing 4 JULi 2009
Na het lezen van de 2 verslagen van Nico & Gerard is commentaar voor onderstaande foto’s overbodig!                           Veel kijkplezier. De redactie.
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FOTOCOLLage Van De Z  OMerMeeTing 4 JULi 2009
Na het lezen van de 2 verslagen van Nico & Gerard is commentaar voor onderstaande foto’s overbodig!                           Veel kijkplezier. De redactie.
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Zomerrit – Vecht & Venen Toer 
(deel 1)

Tekst: Gerard Dolfing

O nder deze titel vond 
afgelopen 4 juli de 
zomerrit plaats. Deze 

2e gemeenschappelijke rit met de 
luchtgekoelde Volkswagen Club 
is georganiseerd door Maurits 
en Gerrie Schouten.  Een echt 
luchtgekoeld koppel. Maurits is 
namelijk de redacteur van de 
Luchtboxer, het clubblad van de 
LVWCN, en Gerrie kennen wij 
allen als onze evenementen coör-
dinator.  

Helaas kunnen wij deze dag niet 
in onze Karmann Ghia Cabrio aan 
de rit deelnemen. Jammer, gezien 
de zomerse weersvoorspellingen, 
maar deze Karmann staat stil in 
de garage met  startproblemen. 
Ik denk het de dag ervoor opge-
lost te hebben, maar bij het maken 
van een proefrit blijkt dat de top-
snelheid slechts ligt op zo’n 15 tot 
20 km per uur. Wijselijk besluiten 
wij dus maar met onze “oude 
dame”  uit 1958 af te reizen naar 
het startpunt bij Auto Muntstad 
in Utrecht. 

Door het vele ‘geknutsel’ aan de 
weg in en om Utrecht is de 
afslag “de Meern” op de A2 
plots verdwenen en verdwalen 
wij hopeloos op de ring van 
Utrecht. Lichtelijk te laat komen 
we dan ook aan op de parkeer-
plaats van Auto Muntstad. Daar 
echter aangekomen staat de gehele 
parkeerplaats al vol met mooi 
VW spul, van Karmann Ghia tot 
Ovaal en van Type 34 tot aan 

Type 2.  Na de goede zorgen van 
Auto Muntstad, een stevige bak 
koffie en een dik plak cake, wor-
den de luchtgekoelde motoren 
gestart voor een rondrit langs 
landschappelijke stekjes tussen 
Rijn en Amstel, door diverse kleine 
dorpskernen met oer-Hollandse 
panorama’s en…. smalle dijk-
weggetjes.  Bij punt 33 in de route 
wordt er volgens de beschrijving 
een claim gelegd op onze rij-
vaardigheid. De omschrijving van dit 
routepunt luidt “een weggetje 
als een klompenpad, onbedorven, 
smal, bochtig en idyllisch, zeker 
een aantal kilometers lang”.  En naar 
later blijkt, dit weekend een sluip-
route omdat er verderop een brug 
is afgesloten. We komen op de 
heenweg dus veel sluipverkeer 
tegen. Fietsers, auto’s en tractoren 
met grote aanhangerwagens tegen. 
Goed opletten en scherp sturen 
is dus een absolute must.  Maar  
de ijsco bij het eindpunt van de 
dijkweg, ambachtelijk gemaakt door 
de “Amstelhoeve ijsboerderij” 
maakt veel goed.  

Op de terugweg over dezelfde 
dijkweg worden we na circa 300 
meter tegengehouden. Er staat 
een fiets dwars over de weg. De 
eigenaar van de fiets weet ons 
uit betrouwbare bronnen te 
vertellen dat er een vrachtwagen-
combinatie van de andere kant 
aankomt die over circa 5 minuten 
wordt verwacht. Omdat de dijk-
weg in onze ogen echt te smal is 
om elkaar veilig te passeren, 

wachten we wijselijk op het erf 
van de boer de vrachtwagen af.  
En achteraf is het even wachten 
inderdaad de “moeite” waard 
geweest. Een grote truck met 
tankoplegger steekt het erf van 
de boer op. Ook hij moest over 
het dijkweggetje vanwege de 
afsluiting van de brug verderop.
We tuffen zo verder door het 
prachtige landschap.  Bij het 
Amsterdam-Rijnkanaal zie ik 
plots in mijn achteruitkijkspiegel, 
Arnoud Mestrum achter mij stil-
vallen. Hij had al eerder gemeld 
dat zijn benzine bijna op was. 
Wij zetten de auto aan de kant 
en ik loop terug richting Arnoud.  
Dat wordt vast een jerrycan 
benzine voor hem halen. Toch 
zie ik hem plots weer mijn kant 
oprijden. Het blijkt dat hij de 
handel voor het laatste restje 
benzinereserve toch heeft weten 
te vinden en de weg (voorlopig) 
kan vervolgen.

Onderweg richting de benzine-
pomp brengen wij eerst nog 
een bezoek aan Schulp Vruch-
tensappen. Een bedrijf waar Hol-
lands Fruit wordt verwerkt tot 
vruchtensap. Wij krijgen een 
interessante rondleidingen en 
mogen de heerlijke fruitsappen 
proeven. Als toetje toe krijgen 
wij een lekkere fles met sap 
mee naar huis. 

Gelukkig bereiken we zonder 
verdere droogstand van de Kar-
mannen een benzinepomp.



Karmann Ghia Club nederland 23

Zomerrit – Vecht & Venen Toer 
(deel 2)

Tekst: Nico Zwakman

h et begon allemaal bij 
Auto Mundstad in De 
Meern, alwaar wij ons 

verzamelden en hartelijk werden 
ontvangen met koffie en cake. 
Dit keer dus niet alleen Karmann’s 
op de parkeerplaats, maar ook 
andere luchtgekoelde volkswa-
gens, waaronder een tweetal 
mooie bril-kevers, auto’s waar-
van ikzelf ook een groot fan ben. 
De clubstand, bemand door 
Vincent, was ook weer present, 
dus niets stond een mooie rit 
meer in de weg. Nadat Gerard, 
onze voorzitter, iedereen harte-
lijk welkom had geheten, met 
name natuurlijk ook onze vrien-
den van de Luchtgekoelde 
Volkswagenclub, kon de rit 
beginnen.

Na het verlaten van de parkeer-
plaats reden we richting Harme-
len en vervolgens naar Kamerik. 
We vervolgden onze weg via een 
prachtig weids polderlandschap 
naar Woerdense Verlaat en naar 
De Hoef. Daarna werd een claim 
op onze rijvaardigheid gedaan, 
want we moesten via een zeer 
smal dijkweggetje richting de 
Amstelhoeve rijden; een boer-
derij waar we ijs zouden krijgen 
en een korte stop hadden. Het 
weggetje was slechts breed 
genoeg voor 1 auto met rechts 
water en links hoge bomen en 
struikgewas met daarachter in 
de lagergelegen polder, huizen. 

In de routebeschrijving werd dit 

weggetje omschreven als ‘’een 
klompenpad, onbedorven, smal, 
bochtig en idyllisch’’ en het was 
een paar kilometer lang. Door 
de hoge bomen en dito struik-
gewas was het onmogelijk om 
te zien wat er na een bocht 
gebeurde. Een tegenligger pas-
seren was ook vrijwel onmoge-
lijk, dus het was stapvoets en 
geconcentreerd rijden. Gelukkig 
konden we dat in colonne doen, 
wat maakte dat de tegenliggers 
die we tegenkwamen, niet zo 
blij met ons waren. Degene die 
achteraan in de stoet reden, 
kregen te maken met tegen-
liggers die steeds chagrijniger 
werden en ook roekelozer, wat 
soms, begreep ik, voor toch wat 
hachelijke situaties heeft geleid. 
Vooral de 16-jarig boerenjongen, 
die besloot met zijn traktor en 
gierwagen de dijk op te rijden, 
de tweede helft van onze lucht-
gekoelde colonne tegemoet. Hij 
moest deels achteruit terug, om 
de bonte stoet door te laten, 
maar gelukkig kwamen we allen 
heelhuids aan bij de Amstelhoeve 
en konden we genieten van heer-
lijk ambachtelijk ijs. We mochten 
de auto’s parkeren op het lager-
gelegen weiland van de boer, dus 
al likkend konden we elkaars trots 
bewonderen en van het nodige 
positieve commentaar voorzien. 

Nadat een ieder zijn of haar ijsje 
op had, was het de bedoeling 
om langs dezelfde weg weer 
terug te gaan. Maar zoals altijd, 

Richting kasteel Haarzuilen ver-
liezen wij Arnoud weer uit het 
oog. Denkend dat hij bij een 
kersenboomgaard inkopen is 
gaan doen, besluiten wij om 
door te rijden naar het eindpunt 
bij het AC restaurant De Meern.  
Daar nog niet aangekomen 
worden we mobiel gebeld door 
Gerrie. Arnoud staat bij het kas-
teel stil met pech. Mijn eerste 
gedachte is dat er, door de bijna 
lege benzinetank, vuil in zijn 
benzineleiding is gekomen. Later 
blijkt dat hij een serieuzer pro-
bleem heeft. Zijn schakelstang is 
gebroken en doorrijden is niet 
mogelijk. Door een improvisori-
sche ingreep van de ANWB kan 
Arnoud met enkel de 3e en 4e 
versnelling toch nog doorrijden 
en huiswaarts keren.

Bij AC de Meern genieten we 
van een drankje en het aanslui-
tende lopend buffet. Wij willen 
Maurits en Gerrie dan ook har-
telijk  bedanken voor deze zeer 
geslaagde zomerrit. 
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gaat terug altijd sneller dan heen 
en behoudens een enkele tegen-
ligger, werd de afstand over het 
dijkje vlot afgelegd. Daarna reden 
we via Wilnis naar Nieuwer Ter 
Aa, een slapend dorpje, waar het 
vast elke dag zondag lijkt. Geen 
winkels of supermarkt, alleen 
maar rust en stilte, totdat wij met 
onze boxertjes langsreden, maar 
dat was van tijdelijk aard. Oma kon 
weer rustig terugzakken in haar 
schommelstoel voor haar huisje. 

We vervolgden onze weg naar 
Breukelen waar we, met een 
aantal van ons, even een tussen-
stop hebben gemaakt en de 
inwendige mens hebben versterkt. 
Na een uurtje zijn we weer ver-
der gereden en leidde de route 
ons langs de Vecht. Echt prachtig, 
schitterende landhuizen en schil-
derrijke plaatjes vielen ons ten 
deel. Bij Zandpad 76 wachtte 
Schulp Vruchtensappen. Een klein 
fabriekje waar vruchtensappen 
worden gemaakt van vruchten 
uit de omliggende boomgaarden. 
We konden onze auto’s ergens 
op het erf achterlaten en werden 
vervolgens rondgeleid door de 
zeer hartelijke eigenaar, die ons 
precies vertelde hoe zij daar uit 
verschillende vruchten sappen 
maken en welke combinaties van 
sappen daar uit de machines 
kwamen. Uiteraard mochten we 
uitgebreid proeven en kregen 
we ook nog een fles appel-aard-
bei-sap mee, bedrukt met een 
speciaal voor ons ontworpen 
etiket. 
Na deze interessante tussenstop 
reden we verder langs de Vecht 
en kwamen we vervolgens langs 
een aantal kersenboomgaarden. 

Bij een van deze boomgaarden 
was eveneens een tussenstop 
gepland, alwaar we kersen kon-
den kopen, wat menigeen dan 
ook deed. Heerlijke kersen, die 
een welkome versnapering waren 
bij het inmiddels warme weer. 
De temperatuur was opgelo-
pen tot 28 graden. 
Hierna reden we verder richting 
Haarzuilens, langs kasteel De 
Haar en vervolgens terug naar 
De Meern, alwaar we onze 
trouwe boxer mochten parkeren 
op een speciaal gereserveerd 
gedeelte van het parkeerterrein 
van AC restaurant De Meern. 
Hier werd de dag door beide 
voorzitters van de clubs afgesloten 
en gingen de meesten van ons 
nog het warm en koud buffet 

gebruiken. Zo rond de klok van 
negen uur was het tijd om 
afscheid te nemen en weer 
huiswaarts te keren. 
Een prachtige dag en route, 
waar we allen met volle tevre-
denheid op kunnen terugkijken.

naschrift redactie:
Wat doe je als redactie als je 2 
ingezonden verslagen krijgt van 
hetzelfde evenement? Herschrijven 
tot één artikel? Ik heb het gepro-
beerd, maar nee, dat werkt niet: 
een ieder heeft zijn eigen beleve-
nissen en die komen het best tot 
zijn recht als je de artikelen zo 
laat zoals ze geschreven zijn. Dus 
bij deze! Nico & Gerard hartelijk 
dank voor jullie inzendingen. Anja 
& Hubert dank voor jullie foto’s!



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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Zo was dan eindelijk na 
maanden voorbereiding 
het lang verwachte 

weekend gekomen. Wij waren 
er vrijdag al en zodra we het 
hotel binnen kwamen schoot 
Willem (van Golden Tulip) al 
naar voren om te vragen of we 
de vlag al bij ons hadden, dan werd 
hij  gelijk in de top gehesen! Ook 
Eveline, onze contactpersoon, 
vond het leuk om ons te ont-
moeten. Als we gaan praten over 
enthousiasme en samenwerking 
is dit al een heel goed voorbeeld. 
Dit gaf ons gelijk al een fijn gevoel 
over hoe de rest van het weekend 
verder zou gaan verlopen. Maar 
goed, inchecken, uitladen (een 
hele kar vol), in de kamer gepar-
keerd en even in het Grand 
Café iets drinken. Ondertussen 
kwamen ook Gerard en Petra aan 
en konden we nog even een 
paar kleine dingetjes doorspre-
ken. Ook Vincent was inmiddels 
gearriveerd met z’n auto vol 
met tassen en de clubshop zodat 
ook deze pijlsnel werd uitgeladen.

’s Avonds zijn we met z’n zessen 
Jopie, Ab, Gerard, Petra en wij-
zelf gezellig gaan dineren. Nog 
eventjes uitblazen, alles weer 
opladen (intern) en op naar “de 
dag”. Zaterdag was de dag 
waarop de meeste clubleden, al 
dan niet met aanhang, binnen-
kwamen om er een groot feest 
van te maken. Ontvangsttafel 
klaarmaken, nummers op de 
schildjes schrijven en bestuur en 

evenementencommissie banners 
bevestigen op het voor ons 
gereserveerde parkeerterrein. 
Alles verliep voorspoedig, ook 
onze buitenlandse Karmanners 
arriveerden in de loop van de 
middag. Van begin af aan was er 
een gemoedelijk sfeertje. Ieder-
een begroette eigenlijk iedereen 
(wat ook de buitenlanders opviel) 
en bekeek elkaars auto. Dit was 
voor ons wel eens aanpoten 
was omdat op een gegeven 
moment de hele club tegelijk 
binnenkwam en dus ook voorzien 
werd van de nodige attributen. 
Maar het ging allemaal gesmeerd. 
De clubshop stond in een mooie 
aparte ruimte helemaal geïnstal-
leerd en daar werd goed gebruik 
van gemaakt. Niet in de laatste 
plaats door de praktische, nieuwe 
aanwinsten door Vincent aange-
kocht.

Ik, (Sonja) ben aan het eind van 
binnenkomst even gaan kijken 
naar al die auto’s op het terrein 
en kreeg gewoon kippenvel, 
geweldig! Op een gegeven 
moment was de tijd daar dat 
Gerard als voorzitter iedereen 
officieel welkom heette nog wat 
huishoudelijke mededelingen deed 
waarna iedereen het eerste ritje 
ging rijden. Wij hebben zelf de 
rit die dag niet gereden, gingen 
even opruimen, bijkomen en zijn 
nog even met een klein clubje iets 
gaan drinken in de pub. Daarna 
zijn we toch nog zelf ook even 
gaan tuffen richting Harderwijk. 

Onderweg natuurlijk toch nog 
een aantal Karmanners tegen 
gekomen, heel leuk! We gingen 
bijtijds weer terug omdat we de 
rijders ook weer binnen wilden 
zien komen. En dat lukte aardig, 
ook bij terugkomst iedereen 
weer even iets drinken en 
daarna gingen de meesten naar 
hun kamer om zich op te frissen 
en te verkleden. Op naar het 
buffet! We behoorden zo’n 
beetje tot het laatste clubje 
mensen die binnenkwamen en 
weet je, als je dan zo’n heel 
gezelschap bij elkaar ziet dan 
word je gewoon heel erg blij dat 
het allemaal zo lekker loopt, 
iedereen met elkaar zit te klet-
sen en het zo gezellig is allemaal. 

En toen het buffet…. Wat een 
eten, werkelijk van alles en nog 
wat. Het werd keurig tot het 
allerlaatste moment aangevuld. 
En voor degene die niet genoeg 
heeft gehad is er maar een 
gezegde: dan ben je te lui 
geweest om te halen! Na afloop 
van het buffet was het richting 
Grand Café waar nagenoeg op 
een paar stoelen en tafeltjes na 
alles leeggehaald was om met 
sta-tafels heringericht te zijn 
voor onze feestavond met de 
Liverpool-band. In het begin dacht 
ik: oh jee dat wordt helemaal 
niks, niemand danst maar op 
een gegeven moment was de 
vloer toch aardig vol! Iedereen 
had het best naar z’n zin, en ook 
de groep die in de lounge was 

Tekst: Nico en Sonja de Winter
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gaan zitten verwijderd van de 
muziek heeft zich prima weten 
te vermaken voorzover ik kon zien. 

Ondertussen werd ik benadert 
om een interview af te nemen 
en dat ging heel soepel zelfs het 
“slachtoffer” vond het relaxed en 
ook de cameraman die uiteraard 
aanwezig was, klonk heel tevreden.
Zal mij benieuwen hoe het op 
de DVD komt te staan! In de 
loop van de avond werden er 
verschillende mensen voor de 
microfoon uitgenodigd wat zo 
af en toe wat minder enthousiast 
verliep. Op een gegeven moment 
was Dorte Mark, de Deense 
voorzitter van de Karmannclub, 
aan het woord en kregen het 
bestuur en wij (N+S) een fles 
(42%!) met daaraan een mooie 

sleutelhanger en een lief bloempje 
daaraan bevestigd, uitgereikt. 
Heel attent, en wat een moeite 
allemaal om dat mee te slepen, 
heel aardig! Deze dag eindigde 
voor ons om 00.30 uur, zodat 
we ons konden opmaken voor 
de volgende dag. 

We zaten om 08.10 uur aan het 
ontbijt wat zelfs voor ons (regel-
matige hotelbezoekers) zeer 
overdadig aan deed. Het 
smaakte allemaal prima! Even 
een bodempje maken voor de 
dag die reeds was aangebroken. 
Daarna weer de ontvangsttafel 
in orde maken voor onze zondag-
mensen. Nico ging even buiten 
kijken en kwam na een tijdje 
weer naar binnen gerend om te 
vertellen dat het parkeerterrein 

moest worden uitgebreid van-
wege ruimtegebrek, geweldig!!!!
Toen ook deze leden binnen 
waren en de hele club zich weer 
verzameld had in het Grand 
Café nam Gerard  even het 
woord om ook hun welkom te 
heten en ging iedereen weer 
naar buiten om zich gereed te 
maken voor de rit. Voor de 
zaterdag hadden we perfect 
weer maar zondagochtend 
regende het behoorlijk maar 
dat mocht de pret niet drukken, 
En pret hadden we! Wij, (N+S) 
stonden bij o.a. Arnout en Hans 
die de lunchpakketten uitreikten 
met daarbij voorzien van een 
begeleidend praatje om te 
voorkomen dat er in colonne 
van het terrein werd gereden, 
Nou, en dat hebben we geweten! 
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Ik ging me zo onderhand afvra-
gen of Hans een snelcursus 
“komiek” had gevolgd de afgelo-
pen week. Wat een opmerkingen, 
waar haalde hij het vandaan! Erg 
populair allemaal soms wel een 
beetje té, maar wel leuk en werd 
door iedereen wel gewaardeerd. 

Toen nagenoeg iedereen weg 
was hebben we met het comité 
onze (meeneem) lunch in het 
Grand Café genuttigd en wer-
den gelijk voor zover al ingele-
verd de stemmen genoteerd 
t.b.v. Concours d’Elegance. Even 
daarna zijn Nico en ik nog even 
de route gaan rijden en zagen 
uiteraard zo her en der bij 
diverse gelegenheden een club 
Karmanns geparkeerd staan. 
Uiteraard ook diverse rijdend 
tegen gekomen, geweldig om al 
die auto’s te zien! We zijn nergens 
gestopt omdat we ook iedereen 
weer terug wilden zien komen. 
Om ongeveer 16.00 uur was 
iedereen weer verzameld in het 
Grand Café om de prijsuitreiking 
bij te wonen. Wat me nog wel 
bij staat is dat de prachtig bruine 
Deense Karmann kenteken A78 
de 1e prijs heeft gewonnen in 
de Coupé categorie maar de 
rest  ben ik echt kwijt. Handig als 
dadelijk de DVD klaar is om te 
kijken naar de rest. Aan het eind 
werd de evenementencommissie 
(die bleef staan/zitten waar ze 
zich bevonden) en wij Nico en 
Sonja door Gerard naar voren 
werden geroepen. Gerard 
bedankte ons voor de organisatie 
en al onze tijd en moeite die we 
hebben genomen voor wat 
betreft het weekend, als dank 
kregen we een prachtige litho 

met uiteraard als afbeelding een 
Karmann, die we ingelijst tege-
moet mogen zien. Daarop kreeg 
ik (S) de microfoon uitgereikt 
en heb iedereen zowel in het 
Nederlands, Duits en Engels 
bedankt voor hun aanwezigheid, 
dat we het met heel veel plezier 
en met ons hart hebben gedaan 
en dat alles zó gemoedelijk, 
gezellig en zonder problemen is 
verlopen. Hierop volgde een 
groot applaus ten teken dat 
iedereen wel dezelfde mening 
was toegedaan.

Voor de meesten was het einde 
weekend en gingen we ook 
naar buiten om de vertrek-
kende leden uit te zwaaien. En 
uiteraard met verschillende men-
sen nog even napraten over de 
afgelopen dagen. Allemaal heel 
positief! Na te hebben opgeruimd 
gingen we naar de chinees in 
Garderen waar ook twee Duitse 
Karmann echtparen zaten die 
spontaan opschoven zodat we 
bij hun konden zitten (alles zat 
vol) wat heel gezellig was. Zij 
hadden nóg een nachtje bijgeboekt 
en bleven tot dinsdag. Prima 
hotel, goed eten, enz. Na te heb-
ben gegeten gingen we weer 
terug naar het hotel, wat drinken 
en uitblazen. De volgende dag 
weer naar het restaurant om te 
ontbijten en….daar stonden nog 
twee tafels klaar met bordjes 
Karmann Ghia Club voor ons, 
de Duitse echtparen, en de 
Denen. Deze laatste vertrokken 
die dag naar huis maar maakten 
’s avonds nog een overnachting 
nabij de Lunenburgerheide. Nico 
en ik hebben iedereen uit staan 
te zwaaien. Zowel de Denen als 

de Duitsers namen heel harte-
lijk afscheid van ons en toen ze 
het terrein afreden was het 
zwaaien wederzijds, heel leuk 
allemaal! 

Hierna gingen we terug naar het 
hotel om nog even af te sluiten 
met onze contactpersoon die 
ook super enthousiast was over 
de wijze en manier waarop alles 
was verlopen. Dit konden wij 
alleen maar beamen. Want 
zowel de barman, de dame die 
daar aan het bedienen was, de 
receptionist, van iedereen kregen 
we een hand en werden we 
bedankt voor de prettige 
samenwerking, ik bedoel maar!
Het is allemaal hartstikke goed 
gegaan en daar zijn we gewoon 
heel erg blij mee.
En toen was voor ons het 
moment om het parkeerterrein 
te verlaten…. Alleen onze Kar-
mann had daar heel andere 
gedachten over en vertikte het 
om te starten. Nou dat was wat, 
hebben we 88 auto’s uit staan te 
zwaaien en wij konden niet weg! 
Tsja, en dan kan je maar een 
ding doen…. duwen! Als ie een-
maal loopt, gaat het goed. Thuis 
gelijk Volks Repairs gebeld waar 
we de volgende dag al terecht 
konden. Alles is nu weer oké.

Namens Nico en mijzelf: ieder-
een heel, heel hartelijk bedankt 
voor jullie aanwezigheid, 
enthousiasme, gezelligheid  en 
voor een aantal mensen voor 
het verrichtten van hand- en 
spandiensten die dit alles het in 
ieder geval voor ons onvergete-
lijk 15-jarig Jubileumweekend 
KGCN hebben gemaakt!



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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REPARATIE VAN HET LINKER ACHTERSCHERM
Eindelijk had ik eens de moge-
lijkheid om 2extra verlofdagen 
aansluitend aan hemelvaart op 
te nemen. Nu kon ik weer eens 
een flink stuk werk aan mijn 
Karmann verrichten. Intussen 
heb ik ook al enige tijd een 
Keverproject waarvoor ik ook 
eea. moest prepareren zodat de 
restaurateur hiermee verder 
kon. Zoals gewoonlijk kostte dit 
toch weer aanzienlijk meer 
werk, maar ook dat wierp uit-
eindelijk wel zijn vruchten af.
Terug naar de Karmann: Jaren 
geleden heb ik al eens een 
stukje plaat in het linker achter-
scherm gelast, maar wat mij 
sindsdien steeds irriteerde was 
dat er geen vloeiend verloop 
zat in dit reparatiedeel en het 
bestaande scherm. Herstel hier-
van zou erg veel plamuur kos-
ten, wat in principe niet de juiste 
oplossing is. Kortom, er rest 
maar één oplossing en dat is de 
reparatie opnieuw te doen.
Dit keer had ik een reparatie-
deel gekochte via één van onze 
bekende leveranciers. Dit repa-
ratiedeel volgde wel netjes de 
contour van de wielkuip, maar 
niet de flauwe kromming die in 
het zijscherm zit. De plaat was 
geheel vlak... Dit zou ik dus eerst 
moeten aanpassen voor een 
goede pasvorm. Verder was het 
deel te kort voor mijn Karmann, 
ik heb er dus eerst een stuk van 
ca. 10 cm extra eraan gelast.
Na de verlenging kon ik met 

vastgelast om zodoende de 
contour hiervan goed af te kun-
nen tekenen zodat ik heel pre-
cies het oude plaatwerk eruit 
kon slijpen en zagen. Voor de 
lange stukken gebruik ik een 1 
mm dunne slijpschijf, voor de 
rondingen een  carrosseriezaag. 

hamer en tas de flauwe krom-
ming in het reparatiedeel klop-
pen om zo een vloeiden aanslui-
ting met het zijscherm te krijgen.

Na veel passen en meten heb ik 
het reparatiedeel met een 
hechtlasje aan het zijscherm 

Het vermaakte reparatiedeel tijdelijk vastgezet tegen het buitenscherm.

het resultaat na het uitzagen van het oude plaatwerk van het buitenscherm.
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resTaUraTie KarM ann gHia DeeL 10
REPARATIE VAN HET LINKER ACHTERSCHERM

Voor lange stukken is de carros-
seriezaag minder geschikt. Omdat 
het reparatiedeel ook een omge-
zette rand heeft, de kraalrand 
van het buitenscherm, moet je 
ca. 1 mm extra speling aanhouden. 
Door gebruik te maken van een 
1 mm dikke slijpschijf en nauwkeu-
rig te werk te gaan, heb je dan 
automatisch de goede uitsnijding.

Nb: let ook op dat je het motor-
schutbord, dat de scheiding tus-
sen motorruimte en kattenbak 
maakt, niet teveel beschadigt. 
Ook zitten tussen dit deel en het 
buitenscherm bekledingsmateri-
aal. Let op brandgevaar! Neem dit 
er zoveel mogelijk uit. Controleer 
ook bij het lassen dat dit goedje 
niet in de hens vliegt!

Nu het slechte deel van het bui-
tenscherm weg is, is het binnen-
scherm goed bereikbaar. Ook dit 
is behoorlijk aangedaan door roest: 
dit is ook de oorzaak dat het 
buitenscherm doorroest: tussen 
dit binnen en buitenscherm ont-
staat door condensvorming en 
slechte corrosiepreventie in de 
loop der jaren roest en zal zich 
uiteindelijk door zowel het bui-
tenscherm als het binnenscherm 
heen vreten.

Ik heb het binnenscherm eerst 
maar eens goed ontroest maar 
moest constateren dat deze op 
vele plaatsen dusdanig dun was 
geworden, dat het zinvoller was 

om dit deel ook maar te ver-
nieuwen… Reparatieplaatwerk is 
hiervoor niet beschikbaar dus dat 
heb ik eerst zelf maar gemaakt uit 
0.8 mm dik plaat.

Zoals gebruikelijk veel passen 
en meten, en vooral de contour 
van dit platwerk moet goed 
aansluiten met de contour van 
het later in te lassen plaatwerk 
van het buitenscherm! Kortom 
een nauwkeurig werkje.

Nu is dan tijd om het uiteindelijk 
buitenscherm weer in de oor-
spronkelijke staat te brengen. 
Het reparatiedeel dus geplaatst 
in de hiervoor uitgeslepen uit-
sparing en deze met een paar 
hechtlastjes vastgezet. Belangrijk 
is ook hier weer om nauwkeurig 
te werk te gaan. Het reparatie-
deel moet mooi vlak liggen met 
het bestaande plaatwerk. Dit 
voorkomt later onnodig gebruik 
van plamuur.

Als de plaat netjes vlak aanligt, 
kun je deze af gaan lassen. 
Helaas ben ik hier zelf in de fout 
gegaan: Omdat dit grote platen 
zijn ontstaat er veel rek en 
krimp tgv. Het opwarmen van 
de plaat door het lassen. Het is 
dus zaak om klein lasjes te 
maken en deze op grote afstand 
van elkaar te leggen tussentijds 

Het nieuwe zelf gemaakte plaatwerk voor het 
binnenscherm met een aantal hechtlassen 
op zijn plaats vastgelast. Plaatwerk van het 

buitenscherm.

Het netjes vlak inpassen van de reparatie-
plaat in het buitenscherm.

Het aflassen van de reparatieplaat in het 
buitenscherm.

Hetzelfde plaatwerk nu geheel pas gemaakt 
en afgelast.

Voordat ik het buitenscherm repareer, heb ik 
ivm. de bereikbaarheid, het binnenscherm eerst 
geheel afgewerkt en in de epoxyprimer gezet. 
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de plaat afkoelen en te blijven 
controleren of de vervorming 
acceptabel blijft.

Helaas was ik iets te enthousiast, 
waardoor ik nadien het scherm 
veel na heb moeten bewerken. 
Ik heb teveel op dezelfde locatie 
gelast waardoor het plaatwerk 
teveel is gaan werken. Ik heb dit 
zo goed mogelijk gecorrigeerd 
door het platwerk te krimpen 
en ook gebruik te maken van 
een slaghamer. De sporen daar-
van zijn nog zichtbaar op een 
aantal foto’s. 
Nb: Een slaghamer gebruik je 
om deuken, waar je van binnen-
uit niet bij kunt, uit te slaan.

Achteraf gezien was het wellicht 
handiger geweest om het repa-
ratiedeel van een verzetrand te 
voorzien en om de 3 cm een 
proplas te maken. Hierdoor 
treed er bijna geen vervorming 
van de plaat op en krijg je toch 
een goede verbinding. Een 
nadeel hiervan kan zijn dat tus-
sen dit overlappende plaatwerk 
weer corrosie kan ontstaan. 

Mijn ervaring is hiermee is ech-
ter zeer goed, mits je deze delen 
maar goed conserveert.
Een ander mogelijkheid zou zijn 
geweest om deze delen met 
elkaar te verlijmen. In de 
moderne autoschadeherstelbe-
drijven wordt lijm al in grote 
mate toegepast.
Binnenkort zal ik nog een kort 
verslag geven van de reparatie 
van het aloude tankklepje: ook 
dit herstelwerk ging niet over 
rozen! Daar had ik al een artikel 
over gewijd maar uiteindelijk 
heb ik dit nogmaals aangepast. Ik 
heb hiervoor een reparatiedeel 
ingelast in combinatie met een 
aantal zelf gefabriceerde platen. 
Maar dit is voor een volgende 
keer.

Jullie zullen begrijpen dat ook dit 
klusje niet zomaar geklaard is 
dus mocht je er zelf aan willen 
beginnen, trek er de tijd voor uit 
en werk rustig en nauwkeurig, 
daar heb je na afloop alleen 
maar plezier van! 

Veel succes. 

De afgelaste reparatieplaat en de sporen van de krimpplakken en de ‘spijkers’ van de slaghamer.
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gebruikerscode leden-
gedeelte FeHaC website
Om ook gebruik te kunnen maken 
van het ledengedeelte van de 
FEHAC website heeft u een 
gebruikersnaam en toegangscode 
nodig. Onderstaande de betref-
fende gegevens die u als KGCN 
clublid mag gebruiken.

gebuikersnaam:   
karmannghiaclubnederland

gebruikerscode: 
kgcn2009
 
Arnoud Mestrum
Secretaris KGCN
 
Dankzij FeHaC 
bemiddeling is het nu
mogelijk digitaal te schorsen
In de vorige Ghia Varia maakte ik 
melding dat het sinds kort moge-
lijk is om je auto(‘s) digitaal te 
schorsen. Inmiddels heb ik hier al 
2x gebruik van gemaakt en 
werkt dit uitermate gemakkelijk 
en snel. Met 5 auto’s op stalling, is 
dit zeker voor mij wel een hele 
prettige regeling. Ik kreeg netjes 

een paar dagen later een nieuw 
kentekenbewijs met schorsings-
code thuis in de bus. Zeker voor 
de ’roestaurateurs’ onder ons die 
hun auto langere tijd gestald 
hebben is dit een prima service 
van de RDW. 

Let wel even op voor de voor-
waarden van schorsen: U hoeft uw 
wagen niet meer te verzekeren, 
en bent niet APK- en belasting-
plichtig, maar uw auto mag dan 
uiteraard niet op de openbare 
weg komen!

Vernieuwde uitgave 
‘erfgoed dat beweegt!’
Graag maak ik u erop attent dat 
‘Erfgoed dat beweegt’, Waarde-
ring van de mobiele collectie 
Nederland, in tweede druk is 
verschenen. Dit boek roept een 
fascinerend beeld op van de 
veelzijdige en brede verzameling 
mobiel erfgoed in ons land. Het 
laat hiervan veel voorbeelden 
zien en bevat interviews met 
gepassioneerde mensen uit de 
wereld van klassieke treinen, 
schepen, auto’s en vliegtuigen. In 

de tweede druk is de 'object-
beschrijving volgens het Nationaal 
Register Mobiel Erfgoed' toege-
voegd. Het Instituut Collectie 
Nederland (ICN) en de Rijks-
dienst voor Archeologie, Cul-
tuurlandschap en Monumenten 
(RACM) hebben in samenwer-
king met de stichting Mobiele 
Collectie Nederland (MCN) het 
initiatief genomen voor deze 
herdruk.

Honderden full color illustraties. 
Tweede herziene druk.
Hardcover, 168 pp., full color, 
geïllustreerd, ISBN 97890 76092 
423, Winkelprijs e 17,50.
Museumwinkels en Mobiel 
Erfgoed-organisaties komen in
aanmerking voor korting.
Bestellingen en informatie via
info@stokerkade.nl.
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‘LOwLigHT’: wOLF in sCHaaPsKLeren?

De meesten van ons zullen een Karmann Ghia het liefst zien in een nette originele staat. Uiteraard 
wordt een dergelijke mening niet door iedereen onderschreven… Deze Karmann is een kruising tus-
sen een Hot-rod en een Ratlook. De Hot-rod vanwege de ombouw van de motor met een uitlaatgas-
turbo, de ratlook vanwege het feit dat deze wagen zoveel gebruikssporen heeft dat de lak zelfs dusda-
nig schraal en dof is dat er een lichtbruine waas van roest is ontstaan. Het chroomwerk is ook verre 
van fraai, maar dat mag bij een ratlook. Dit weer in tegenstelling tot het klokkeninstrumentarium voor 
turbodruk, oliedruk en toerental zijn modern en gloednieuw…

Met dank aan Vincent Meekenkamp voor de bijdrage van de foto’s.

Tekst: Haye Osinga

KarMann gHia BUiTenLanD weeKenD 2010
Belangstellingsregistratie
Op het jubileumweekend in Garderen hebben we als bestuur de uitnodiging ontvangen om van 4 tot 
6 juni 2010 het jubileumweekend van de Deense KG-club bij te wonen.
Aangezien dit best een flinke reis is en het wellicht leuk/gezellig/handig is om in clubverband dit evenement 
te bezoeken, willen we graag bij jullie inventariseren of er belangstelling bestaat om hier een Buitenland 
Weekend van te maken.
We zouden dan bijvoorbeeld op 3 juni 2010 gezamenlijk kunnen vertrekken en een overnachting in 
Duitsland doen en na het weekend in Denemarken ook in clubverband weer terugreizen met, 
wederom, een overnachting in Duitsland. Aankomst in Nederland is dan gepland op 7 juni 2010.
Uiteraard kunt u ook op eigen gelegenheid afreizen naar Denemarken en daar bijv. een vakantie aan 
koppelen.
Gezien de organisatie van deze reis willen wij graag van u weten of er voldoende belangstelling bestaat 
voor een gezamenlijk buitenland weekend Denemarken. In deze uitgave van de Ghia Varia treft u een 
“belangstelling registratie formulier” aan. Dit kunt u eventueel ook van onze website downloaden. Dit 
formulier kunt u naar ondergetekende  sturen, per post of per mail (evenementen@karmannghiaclub.nl).

Let op: U dient zichzelf ook bij de Deense club aan te melden zodat zij de juiste aantal reserveringen voor 
het evenement in Denemarken zelf kunnen maken! Het inschrijfformulier van de Deense club kunt u van 
onze website downloaden. Als KGCN organiseren wij alleen de heen en terugreis!

Evenementen coördinatrice,
Gerrie Schouten
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UiT HeT insTrUCTieBOeKJe 
nOVeMBer 1956

HeT riJDen
Geen Zorg! Bij uw nieuwe 

volkswagen hoeft u niet 
meer te letten op 

gecompliceerde en beperkende 
inrijvoorschriften! U kunt dus vanaf 
de eerste dag de aangegeven 
snelheden voor de verschillende 
versnellingen volledig gebruiken:

1e versnelling: 0 - 25 km per uur
2e versnelling: 10 - 50 km per uur
3e versnelling: 25 - 75 km per uur
4e versnelling: 40 - 110 km per uur

Het prestatievermogen en 
de levensduur van uw wagen 
kunt u belangrijk beïnvloe-
den, wanneer u let op de 
volgende algemeen geldende 
regels betreffende het rijden:
Jaag de motor niet nodeloos 
omhoog, noch in de vrijloop, 
noch in de verschillende 
versnellingen!
Let daarom, bij het accelereren 
op de snelheidsmeter, waarop 
de toelaatbare snelheid in de 
versnellingen met rode strepen 
is aangegeven.

Mishandel de motor niet 
door in een versnelling te 
langzaam te rijden. 
Geloof niet dat de motor bij 
weinig omwentelingen, dus bij 
langzaam rijden, het meest 
gespaard wordt. Ook benzine 
kunt u zo niet besparen. De 
motor heeft lucht voor zijn koe-
ling nodig, dus voldoende 
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speel nooit met het 
gaspedaal!
Zelfs de kleine hoeveelheid ben-
zine, die telkens bij het bewegen 
van het gaspedaal extra door de 
acceleratiepomp van de carbura-
teur wordt ingespoten, resulteert 
in een merkbare toename van het 
totaalverbruik.

rijd soepel, zowel op de grote 
weg als in het stadsverkeer.
Soepel rijdt diegene die zijn 
snelheid aan de weg en aan het 
verkeer aanpast. De werkelijk 
goede bestuurder accelereert 
matig, neemt tijdig gas weg, 
gebruikt de remwerking van de 
motor en remt zachtjes af. 
Gebruik dus het volle acceleratie-
vermogen en de zeer sterke 
remmen van uw wagen slechts 
dan, wanneer kritieke verkeers-
situaties dit nodig maken.

U kunt snel en toch zuinig 
rijden.
Hebt u bij het accelereren de 
gewenste snelheid bereikt, pro-
beer dan door het langzaam 
terugnemen van het gaspedaal 
die stand te vinden, waarbij uw 
wagen nog net deze snelheid 
behoudt. Vooral op lange snel-
verkeerswegen kunt u op deze 
wijze inderdaad zuinig rijden.
U weet wellicht, dat de lucht-
weerstand de gezworen vijand 
van alle snelle voertuigen is. 
Dankzij de gunstige vorm van 
de carrosserie en de gladde 
onderkant van uw volkswagen is 
de luchtweerstand naar verhou-
ding laag, maar u dient toch te 
weten, dat hoge snelheden in 
elk geval een hoger benzinever-
bruik betekenen.

omwentelingen. Niet het hoge 
toerental schaadt de motor, 
maar overbelasting en overver-
hitting door het te langzame rijden 
in een te hoge versnelling.

schakel op hellingen vroeg-
tijdig terug en houd de 
motor daardoor op een 
gunstig toerental.
Aarzel niet de eerstvolgende 
lagere versnelling in te schakelen 
zodra, bij het handhaven van de 
stand van het gaspedaal, de snel-
heid van de wagen vermindert 
en de bovenste grens van de 
snelheid van de daarop volgende 
lagere versnelling nadert. Niets 
verdraagt uw motor slechter, dan 
urenlang met lage snelheid in de 
vierde versnelling, die een ‘’over-
drive’’ is, gereden te worden en 
op de typisch lange hellingen van 
de ‘’Autobahn’’ te worden mis-
handeld.

Voordelig rijden is een van 
de uitzonderlijke deugden 
van uw wagen!
Aan uw manier van rijden ligt 
het of u uit iedere liter benzine 
nog enige kilometers meer haalt. 
Soepel rijden en tijdig schakelen 
zijn de gunstigste bedrijfsvoor-
waarden voor de motor. Hier-
voor zijn ook nog enige eenvou-
dige grondregels:

geef bij het accelereren 
langzaam aan meer gas
En niet meer dan voor de 
gewenste snelheid nodig is. Diep 
intrappen van het gaspedaal 
verbetert het acceleratievermo-
gen in het geheel niet, maar wel 
verhoogt dit enorm het benzi-
neverbruik.
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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!


