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Voorwoord
 Het gaat lekker
De zomer heeft lang op zich laten wachten, maar nu
zitten we er middenin en kan onze geliefde auto weer
volop gebruikt worden voor de nodige uitjes.
Op het moment dat ik dit schrijf zijn al een paar ge
slaagde evenementen achter de rug. Met het IKW in
Wanroy was het erg gezellig op de clubstand en
hebben we dat weekend ook nog eens vier nieuwe
leden mogen verwelkomen. Een weekje later was de
4-jaarlijkse vintage meeting in Hessisch Oldendorf.
Voor dit evenement komen duizenden VW liefhebbers
uit de hele wereld naar een klein dorpje in Duitsland,
waar de oudste en meest zeldzame VW’s bij elkaar
komen. Onze clubleden waren hier ook goed verte
genwoordigd met 6 auto’s waaronder 3 Lowlight
cabrio’s en 2 Lowlight coupe’s. Tot slot was het op
onze zomerrit ook echt zomer en hebben we een leuke
rit kunnen maken door de polders rond Lelystad.
Zoals jullie kunnen zien hebben we ook een nieuw
clubblad. Deze heeft niet alleen meer kleurenpagi
na’s, maar is vooral ook een stuk goedkoper, waar
door we als club de begroting weer gaan halen en
het geld kunnen gebruiken voor leuke andere zaken
zoals het komende lustrum of andere extra evene
menten.
Promotioneel gaat het ook lekker met onze Auto. In
de Onschatbare Klassieker van april was de coversto
ry gewijd aan de Karmann Ghia met daarbij ook nog
een stuk over de “TT-11-11”. Daarnaast heb ik de
Karmann Ghia teruggezien in verschillende publica
ties in de lokale kranten rondom onze voorjaarsrit, in
de Autoweek van april en ook in een krachtenbericht
van de oldtimermeeting van Drunen waar Ernst met
zijn “roestbak” de blikvanger van het evenement was.
Tot slot heeft jullie voorzitter meegedaan aan een
rapportage over gepassioneerde eigenaren en hun

auto’s die vanaf september via het internet wordt
gepubliceerd op http://cinecars.nl/. De eerste foto’s
zijn al gepubliceerd via facebook en hierop zijn ook
van niet-KG bezitters vele positieve reacties gekomen.
Kortom: het gaat lekker met de club en dat willen we
ook zo houden. Echter, we hebben daar ook jullie
hulp bij nodig. De eigen opmaak van het clubblad
geeft veel meer werk voor George en Peter en het zou
fijn zijn als zij voldoende stukjes krijgen aangeleverd,
zodat zij zich kunnen focussen op de opmaak en niet
ook nog eens veel zelf moeten schrijven. Tevens
zoeken we ook nog steeds iemand die de clubshop
nieuw leven inblaast en nieuwe items aan de club
shop kan toevoegen

Patrick Baptist
Voorzitter Karmann Ghia Club Nederland
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COLOFON
 
KARMANN GHIA CLUB NEDERLAND
Verenigingsregister Kamer van
Koophandel te Tiel, nr. V-40104725
Rabobank, nr. 33.60.89.988
Webs.:www.karmannghiaclub.nl
 
VOORZITTER
Patrick Baptist
Karawanken 32
3524 DA Utrecht
T 06-26935382
E voorzitter@karmannghiaclub.nl
 
PENNINGMEESTER
Nico de Winter
Hackfortstraat 32
3223 GC Hellevoetsluis
T 0181-325664/06-51083498
E penningmeester@karmannghia
club.nl
 
SECRETARIS
Nico Zwakman
Blauwe Zeedistel 44
1974 VE IJmuiden
T 0255-526373
E secretaris@karmannghiaclub.nl
 
PUBLIC RELATIONS/INTERNET
Patrick Baptist
Karawanken 32
3524 DA Utrecht
T 06-26935382
E pr@karmannghiaclun.nl
 
REDACTIE
George Steur
Oude kerkweg 42
1251NZ Laren
T 035-5387966/0626142505
Peter de Jong
Grondel 8
1275 BG Huizen
T 06-54356381
E redactie@karmannghia.nl
 
LEDENADMINISTRATIE
Tom Kouters
Hoevehei 10
5508 TJ Veldhoven
T 040-2547524
E ledenadministratie@karmanng
hiaclub.nl
 
EVENEMENTEN
Sonja de Winter

Hackfortstraat 32
3223 GC Hellevoetsluis
T 1081- 325664/ 06-23642096
E evenementen@karmannghiaclub.
nl
 
TECHNISCH ADVISEUR
Dick Loenen
Voor informatie bellen ma t/m
vrijdag
van 19.00 – 21.00 uur.
T 035- 6245223
Kees Schultz
T 06- 26042266
Vragen via email:
technischadviseur@karmannghiaclub.
nl
 
ERELEDEN
B.J. van Bolhuis, D. Snel, W. Arpink
 
KLEINE ADVERTENTIES
Kleine advertenties (aangeboden/
gevraagd/ te ruil) zijn voor leden,
inclusief foto’s, gratis.
George Steur
Oude Kerkweg 42
1251 NZ Laren
Opgaven, inclusief foto’s, liefst per
email of schriftelijk naar boven
staand adres.
E redactie@karmannghiaclub.nl
 
RECLAME-ADVERTENTIES
Voor reclame-advertenties kunt
U contact opnemen met de PR.
Patrick Baptist
T 06-26935382
E pr@karmannghiaclub.nl
Bij plaatsing gedurende een
kalenderjaar
(minimaal 5 nrs.) 10% korting.
 
SLUITINGSDATUM COPY
De volgende Ghia Varia verschijnt
september/oktober2013.
De deadline voor kopij is:
31 augustus 2013.
Bij voorkeur kopij per
email in Word 6.0 aanleveren,
foto’s (jpg)
graag als bijlage. Natuurlijk zijn
getypte of geschreven stukjes
ook van harte welkom!
Email naar:redactie@karmanng
hiaclub.nl
Alle post naar:

Oude Kerkweg 42, 1251 NZ Laren
Bij voorbaat dank, de redactie.
 
CONTRIBUTIE
De contributie per kalenderjaar
bedraagt € 32,50. Bij inschrijving
dient eenmalig een bedrag
van € 7,50 te worden voldaan. 
 Indien bij continuering van het
lidmaatschap de bijdrage voor het
volgende kalenderjaar
niet binnen 30 dagen na factuur
datum is ontvangen,
wordt een bedrag van € 5,00 voor
administratie- en incassokosten in
rekening gebracht. Opzegging
voor 1 december voorafgaand
aan het nieuwe lidmaatschapsjaar!
 
WIJZIGINGEN IN UW AUTOBESTAND
OF GAAT U VERHUIZEN?
Meldt u dit dan a.u.b. telefonisch of
schriftelijk aan de Karmann Ghia-
ledenadministratie:
Tom Kouters
Hoevehei 10
5508 TJ Veldhoven
T 040-2547524
E ledenadministratie@karmanng
hiaclub.nl
 
CLUBSHOP: VACANT
 
Begrip introducé bij evenement
KGCN.
Als er een evenement/rit wordt
georganiseerd staat altijd
op het inschrijfformulier vermeld
wat het inschrijfgeld
voor een lid en voor een introducé
is.
Lid: het geregistreerde lid+ zijn/
haar partner/bijrijder/vriend(in)
kind, buurman enz.
Een lid mag dus ALTIJD één extra
persoon voor de ledenprijs meene
men.
Introducé: een eventueel derde,
vierde, vijfde persoon die met het
lid meekomt.
Bij elk evenement ontstaat er bij
sommige leden de onduidelijkheid
van: ik neem iemand mee, dus
daar zijn intruducékosten aan ver
bonden. Dat is dus onjuist.
 
 

4



KARMANN GHIA CLUB NEDERLANDKARMANN GHIA CLUB NEDERLAND

Verslag "Hofrit van Twente"
 
Na de ledenvergadering en een
zeer geslaagde technische dag,
stond dan toch echt de eerste rit
van dit jaar op het programma.
Johan en Suze (van Coesant)
hadden werkelijk alles uit de kast
gehaald om er een zeer geslaag
de dag van te maken.
Het begon er al mee dat we niet,

zoals gebruikelijk, in een restaurant
of café startten, maar bij HEBO
kozijnen in het mooie Hengevelde.
Een werkelijk prachtig bedrijf dat
ons hartverwarmend verwelkom
de met koffie en een enorme kren
tenwegge van wel een meter lang.
Hier kregen we allemaal een stuk
van en het feit dat Suze dit in kle
derdracht aan iedereen uitreikte
maakte het Twentse plaatje com
pleet.

 

 
De opkomst voor deze rit was groot.
Als ik het goed heb geteld waren
er 40 auto's en het weer zat ook
nog mee. Het was een prachtige
dag, de zon scheen volop en met
al die glimmende auto's was dat
een feest om te zien. In de ont
vangstzaal heette Patrick iedereen
welkom en vertelde dat hij en
Wendy de trotse ouders waren
geworden van Bram. Een wolk van
een baby, u heeft vast het geboor
tekaartje afgedrukt gezien in de
vorige Ghia Varia. Hij werd door
velen gefeliciteerd en trakteerde
later iedereen bij het wegrijden op
beschuit met muisjes. Na de uitleg
van Johan en nadat iedereen het
stuk krentenbrood op had, was het
tijd om met de rit te beginnen.
Maar niet nadat we even in het
bedrijf HEBO-kozijnen hadden
rondgelopen. In het bedrijf was de
oude werkplaats van weleer gere
construeerd. Leuk om te zien en
sommig gereedschap deed ons
afvragen waar dat nou toch voor
was. Vroeger had je kennelijk nog
echte vakmensen, nu gaat alles
machinaal. Eenmaal buiten op de
parkeerplaats van het pand, prut
telden de motortjes er al vrolijk op
los en vertrok de een na de ander
om de Höfterit te maken.
Om de rit nog leuker te maken was
er een prijsvraag bij bedacht. Aan
de beschrijving van de rit was een

fotoblad gehecht en bij elke foto
een vraag. Het was dus goed op
letten geblazen om de plaatsen
waar de foto's waren gemaakt te
herkennen en de vraag vervolgens
goed te beantwoorden. Het is ons
helaas niet gelukt alle vragen
goed te beantwoorden, de plaats
van de laatste foto was niet te vin
den en daarmee was onze kans op
 

 
een prijs ook verkeken. Halverwege
de rit was een gezamenlijke stop
geregeld bij Erve Brooks in het klei
ne dorpje Gelselaar in de Achter
hoek. Hier konden we, in een 5
eeuwen oude Saksische boerderij,
genieten van een heerlijke lunch,
pannenkoek of uitsmijter. Het oude
woongedeelte was nog voorzien
van vele originele details aan wan
den en plafonds, maar was ook
voorzien van oud meubilair. En
daartussen stonden de lunchtafel
tjes. Na deze stop was het tijd voor
het tweede deel van de rit die ons
wederom door prachtig land
schap en dito dorpjes voerden.
Ergens halverweg was wederom
een gezamenlijke stop geregeld.
Dit keer bij Porsche Lammentink.

 
Zij hadden speciaal voor ons de
deuren geopend. Hier konden we
ons vergapen aan enkele klassieke
Porsches, die daar met zorg wor
den gerestaureerd. Maar er waren
ook nieuwe Porsches; een bedrag
van € 170.000,- voor een nieuwe
auto is daar geen uitzondering.
Heeft u dit bedrag toevallig op uw
bankrekening staan, dan kunt u de
trotse eigenaar worden van een
hagelnieuwe Porsche die geheel
naar uw wensen wordt samenge
steld. Na genoten te hebben van
deze automobielen reden we ver
der naar ons eindpunt Hotel Hof
van Twente. Hier stond een warm
en koud buffet voor ons klaar en
werden we getrakteerd op livemu
sic van een keyboardspeler. We
kunnen terugkijken op een fantas
tisch georganiseerde dag en ik wil
Johan en Suze namens iedereen
daar hartelijk voor danken.
 
Nico Zwakman.
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Van de redactie.
De nieuwe Ghia Varia! Het was al
eerder aangekondigd en nu is het
zover! Een ander formaat, meer
kleurenpagina's en (zeker niet on
belangrijk) beduidend minder
drukkosten. Het maken van dit
eerste nummer heeft nogal wat
voeten in de aarde gehad. Er is erg
veel tijd in gaan zitten om het pro
gramma van Editoo onder de knie
te krijgen en het blad te vullen.
Maar aldoende hebben we veel

geleerd en de komende edities
willen we nog meer gebruik maken
van de vele mogelijkheden van het
programma. We hopen dat ieder
een enthousiast is over het resul
taat van deze eerste uitvoering.
Uiteraard verwachten we de ko
mende tijd veel artikelen en foto's
(graag apart aanleveren!!!) voor
de vernieuwde Ghia Varia. Natuur
lijk zijn suggesties en ideeën ook
van harte welkom. Veel kijk- en

leesplezier!    George en Peter.
 

Aangeboden
Karmann Ghia Cabrio 1500, bouwjaar 1968 Kleur
roomwit/zwarte kap. Nederlandse auto, origineel
garantiebewijs nog aanwezig. Thans 3e eigenaar.
Auto is in originele en onberispelijke staat na circa 10
jaar geleden professioneel te zijn gerestaureerd. Al

leen elektronische startblokkering toegevoegd.
Nieuwe banden met witte zijvlakken.
Taxatiewaarde € 32.000,- Vraagprijs € 31.000,-
Reacties: Geelen.H@12move.nl
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Tour American voor oldtimers oktober 2013 (1)
 Van New York naar Miami langs de Oostkust.
 
Mijn Nederlandse vriend Martien, die zelf al 2 grote
evenementen meemaakte, de Noordkaap en IJs
land, had me wel eens aan het dromen gebracht om
ook eens een dergelijk avontuur te beleven.
Een ideale gelegenheid bood zich dit jaar aan, na
melijk voor liefhebbers een begeleide rondrit voor
oldtimers naar Amerika aan de oostkust.
Mijn echtgenote wilde graag nog eens de overstap
maken naar Amerika en ikzelf helemaal niet, maar
gecombineerd met een mooie rondrit met de eigen
Karmann Ghia sprak mij dat wel aan. Als beide par
tijen er zich in kunnen vinden, opent dit plots veel
mogelijkheden en perspectieven. We besloten niet
over één nacht ijs te gaan en zouden ons eerst goed
informeren alvorens definitief te beslissen of we dit
avontuur wel zouden aangaan. We hadden er totaal
geen idee van hoe een dergelijk avontuur in elkaar
zat en welke personen daar interesse voor hadden.
Er was een voorlichtingen vergadering voorzien
waarop we zouden kunnen kennis maken met de
organisatie en het programma. Aangezien er deel
name is voorzien voor 240 deelnemers (Ja, u leest het
goed!) zijn er verschillende vertrekdata van maximaal
60 deelnemers per dag. In grote lijnen komt het er op
neer dat de organisatie alles regelt betreffende ver
blijf, verzekeringen, vliegtuigreis, verschepen van de
oldtimer en assistentie ter plaatse voor mens en me
chaniek.
Op de voorlichtingen vergadering bleek al snel dat
er een overweldigende belangstelling was; in de
voorziene grote zaal konden amper alle belangstel
lenden binnen. Het was fijn om bij aankomst onmid
dellijk mensen te herkennen, die we kenden via eigen
club, oldtimerclubs of evenementen.
Tijdens de uiteenzetting werd op zowat de meeste
vragen een meer dan bevredigend antwoord gege
ven. De organisatoren richtten in het verleden reeds
meerdere malen dergelijke evenementen in en ble
ken te spreken met kennis van zaken.
Toen we tijdens de receptie als afsluiter contacten en
afspraken konden maken met andere liefhebbers,
hebben we definitief besloten aan dit avontuur deel
te nemen. Ook vonden we nog twee andere koppels
bereid om samen met ons de tocht van ongeveer
2500 km op Amerikaanse bodem te beleven.
De eerste afspraken werden onmiddellijk gemaakt:
uitwisselen telefoonnummers, vertrekdatum en de
gewenste extra verblijfdagen in New Yord en Miami.
Het is nu wachten op de tweede voorlichtingen ver
gadering waarop de definitieve data meegedeeld
zullen worden, het reisschema en welke documenten
nodig zijn.

De keuze met welke Karmann Ghia we dit evenement
gaan doen was snel beslist: de blauwe coupé 1970
en wel om de eenvoudige reden dat deze KG over
een originele en werkende airco beschikt. De ervaring
om met de KG cabrio te gaan, leerde ons dat het bij
hoge buitentemperaturen in de wagen ondraaglijk
heet kan worden bij traag rijden of stilstand. Dat werkt
alleen maar de vermoeidheid in de hand. We zijn per
slot van rekening 15 dagen onderweg en er wordt 9
dagen achter elkaar gereden, allemaal op vreemde
bodem.
Dat wordt genieten van al het moois dat wordt gebo
den en dit graag in de best mogelijke omstandighe
den, elke morgen fit en wel aan de start is de bood
schap. De verdere voorbereidingen, zowel voor mens
als machine zijn voor de komende maanden en ook
voor een vervolgverhaal.
Wie meer wil weten over dit avontuur kan eens kijken
op www.touramerical.nl
 

 

 
 
 
 
 
 
Met deze gewezen Amerikaans KG gaat het gebeu
ren. Hij mag nog eens naar zijn heimat
terugkeren.
 
Jose en Fred.
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EVENEMENTEN KALENDER 2013
Karmann Ghia Club Nederland
Vrijdag /Zondag 16/18 augustus                        Karmann Ghia in de Ardennen
Zondag 15 september                                     Najaarsrit (omgeving Delft) zie artikel in GV
Zaterdag 5 oktober Einde seizoen/najaarsborrel bij Volksrepairs, Berkel en Rodenrijs
 
Evenementen 2014 Karmann Ghia Club Nederland
Zaterdag/zondag 17 en 18 mei JUBILEUMWEEKEND 20 jaar KGCN, locatie Burgh-Haamstede(Schouwen –
Duiveland)
Overige Evenementen
Vrijdag/Zondag 13,14 en 15 september The VW Aircooled Festival, Budel
 

LEDENMUTATIES
2081097 Brouwer, B. Hanzelaan 347607 NM Almelo Tw. 054-681656314 Coupé 1965
2131232 Weegh, J.J.

van der
Oudemolen
weg 72

8101 EM Raalte Ovl. 06-5364839014 Coupe 1969

2131234 Haisch, R. De Linie 28 4614 RK Bergen op
Zoom

N.Br. 06-2211903014 coupe 1971

14 cabrio 1972  

2131235 Snoeck, G. Koestraat 5 B-8970 Poperinge België 0032-51-777
577

14 cabrio 1965

2131236 Twaalfhoven,
P.

C.Wilbrennin
ckstraat 15

3066 HC Rotterdam Z.H. 06-1075586614 cabriolet1963

2131237 Nobel, L. Lottumseweg
26

5872 AB BroekhuizenL. 077-463157114 coupe 1970

2131238 Vijverberg, G.
A.M.

Hof van Azuur
21

2614 TB Delft Z.H. 015-2132882Type 14 co
upe

1973

2131239 Rockx, S.J.
M.

Rommedreef
6

4871 GD Etten-Leur N.Br. 06-25436050zoekende  

Opgezegd                
2071070 Ausma, J Malijksepad

5
9363 AT Marum Gr. 0594-64345314 Coupé 1965

2091142 Zanda, A. Oudewerf
slaan 116

9675 EX WinschotenGr. 0597-43075414 Coupe 1971

2061007 Mandema
kers, J.E.A.

Bundert 22 5571 PT Bergeijk N.Br. 0497-57310114 Coupé 1972

98453 Bidlot, J.M.
H.

Hoogblok
landseweg
4a

4241 LA Arkel Z.H. 0183-61505614 Cabrio 1971

2121213 Wigink, W.J.Stokvisweg 218111 RS Heeten Ovl. 0572-382563Type 34 1973
98428 Brouwer, G.H.

R.
Achterbos
22C

3645 CD Vinkeveen Utr. 06-5107362514 Cabrio 1965

9



KARMANN GHIA CLUB NEDERLAND

KARMANN GHIA CLUB NEDERLAND

 

10



KARMANN GHIA CLUB NEDERLANDKARMANN GHIA CLUB NEDERLAND
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VOLKSWAGEN VERKOOPBROCHURES
 
 
Wie nu alle originele Volkswagen
advertenties en tv-spots ziet, kan
nauwelijks geloven dat Volkswa
gen in de eerste jaren na de Twee
de Wereldoorlog nauwelijks recla
me maakte. Er waren wel adver
tenties ,brochures en reclames in
bioscopen, maar de eerste echte
advertentiecampagne  in vakbla
den, dag- en weekbladen ver
scheen tijdens de jaarwisseling
van 1951. Het bleek in ieder geval
een advertentie met een voorspel
lende blik: op de wereldbol rijden
Kevers over alle lengte- en breed
tegraden naar hun bestemming.
Tot aan 1961 werkte een klein
groepje medewerkers binnen de
Volkswagenfabriek aan het ver
vaardigen van advertenties en
verkoopbrochures. Na dat jaar
werd een extern reclamebureau in
de arm genomen : DDB (Doyle
Dane Bernbach) uit New York,
waarmee het grote succes begon
en mede door dat succes werd in
1963 besloten een reclamebureau
 in D sseldorf te vestigen.
De verkoopbrochures voor de
Kever , de Transporter en later de
Karmann Ghia, waren in die vijfti
ger jaren vooral het werk van twee
kunstenaar: Bernd Reuters en Vic
tor Mundorff. Vooral Reuters was

de drijvende kracht achter de
mooie illustraties van de brochu
res. Reuters  was geboren in 1901
in Berlijn en na zijn opleiding aan
de Academie voor Beeldende
Kunsten werkte hij lange tijd als il
lustrator voor allerlei tijdschriften.
Zijn voorkeur ging echter uit naar
het maken van auto-illustraties en
daar bleek hij uiteindelijk zeer suc
cesvol in te zijn. Voor de Tweede
Wereldoorlog was hij een van de
toonaangevende experts in auto
reclame. Zijn “Art-Deco stijl” was
zeer herkenbaar. Hij ontwierp ad
vertenties en brochures o.a. voor
Opel, Ford, en Auto Union. Tijdens
een bombardement op Berlijn in
1943 werd zijn atelier geraakt; veel
van zijn originele tekeningen en
schetsen zijn toen vernietigd. Na
de oorlog maakte hij al snel weer
advertenties voor Ford en vanaf
1950 werd hij door de VW-fabriek
ingehuurd als freelancer.
Behalve met advertenties en ver
koopbrochures ging hij zich later
ook bezig houden met de interieur
kleuren van de Volkswagens en
het ontwerpen van beursstands
voor Volkswagen. De verkoopbro
chures van zijn hand hebben alle
maal eenzelfde stijl: alle Volkswa
gens hebben nog rondere vor
men, lijken groter en hebben een
veel gladder en kleurrijker uiterlijk

dan in werkelijkheid. De suggestie
moest gewekt worden van grotere,
ruimere en snellere auto’s. Boven
dien spatten de vrolijkheid  van de
bestuurders, de klasse van de au
to’s  en de nieuwe zegeningen van
het Wirtschaftswunder ervan af! 
Beroemd zijn de brochure uit
1955-1957 met de zwarte voorkant
(Nr: W7/91) en de brochure uit
1958-1959 (Nr. W1/23), de witte
Karmann Ghia met op de achter
grond een strak kijkende dame.
In 1958 overleed Bernd Reuters
plotseling aan een hartaanval. Zijn
naam zal nog weinig bekend zijn
bij automobiel- en kunstkenners ,
 zijn iconische tekeningen van de
Kever,  Transporter en de Karmann
Ghia des te meer. Terecht zijn de
door hem ontworpen verkoopbro
chures inmiddels zeer prijzig en
gewild  bij verzamelaars.
 
Peter de Jong.
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Oude liefde roest (niet) 3.
Deel 3: Roestpreventie- en conserveermiddelen

In het vorige artikel hebben we in grote lijnen gezien
waar zich de roestgevoelige plekken bevinden van
de Karmann Ghia Type 14.
Met het doel voor ogen om uw Karmann Ghia zo goed
mogelijk te beschermen, is het na het voorgaande
wellicht duidelijk geworden hoe belangrijk het is deze
goed te conserveren. Hier zijn twee situaties te onder
scheiden.
1) Een ongerestaureerde auto zo goed mogelijk be
schermen tegen roesten en daar waar reeds roest
vorming is ontstaan, deze te doen stoppen.
2) Een gerestaureerde auto te beschermen tegen het
ontstaan van nieuwe roestvorming.
 
In het derde en tevens laatste deel van dit artikel wil
ik ingaan op een aantal producten die in de handel
verkrijgbaar zijn teneinde onze Karmann Ghia te be
schermen tegen invloeden van vocht en corrosie .
 
Het Duitse maandblad OLDTIMER MARKT heeft onge
veer 3 jaar geleden een uitgebreide test in gang gezet
met betrekking tot verschillende roestpreventiemid
delen.
Gedurende twee achtereenvolgende jaren zijn 28
verschillende beschermingsmiddelen getest in een
gesimuleerde situatie waarbij kokerbalken aan weer
en wind worden blootgesteld. Om tot een represen
tatieve meting te komen, zijn ze eerst drie keer in een
zoutoplossing gedompeld en daarna behandeld met
de verschillende roest preventiemiddelen.
 
De test wordt uitgevoerd bij de Fahrzeugakademie
Schweinfurt (FAS), waar de kokerbalken zijn gefabri
ceerd en het verouderingsproces tot op de dag
vandaag nog steeds gaande is.
 
Holle dubbele ruimten na contact met zoutoplossing

 
Teneinde een werkelijke situatie goed te simuleren, is
de kokerbalk opgebouwd uit twee holle ruimten, met

op beide uiteinden een afdekplaat. De conserveer
middelen zijn echter alleen in de grote holle ruimten
gespoten, met de bedoeling tevens de kruipvaardig
heid en het daaraan gerelateerde beschermende
effect van het product te kunnen beoordelen in de
nevenruimte. Dit is een belangrijke eigenschap, im
mers elke auto heeft veel randen en naden die alleen
goed behandeld kunnen worden bij een goede
kruipvaardigheid van het product.
Op bovenstaande foto is de nevenruimte weergege
ven en we kunnen zien dat er door gebrek aan
ruimte vaak geen goede toegang is om het middel
aan te brengen. De mate van bescherming is hier dus
volledig afhankelijk van de kruipvaardigheid.
Wat betreft onze Karmann Ghia Type 14 is dit vooral
van belang voor de cabrio’s die een vergelijkbare
constructie hebben met een extra profiel ter verstevi
ging van de kokerbalk.
Teneinde de hechting te testen op blank metaal, zijn
de afdekkapjes aangebracht zonder in aanraking te
zijn geweest met de zoutoplossing.
 
 
Afdekkapjes

Titel van document
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Een eerste beoordeling van de effectieve roestpreven
tie van de 28 verschillende producten heeft plaatsge
vonden na het eerste jaar op het dak van de Fahr
zeugakademie te hebben doorgebracht. Een jaar
later is een tweede beoordeling uitgevoerd en beide
rapporten zijn in het Duitse maandblad OLDTIMER
MARKT gepubliceerd. Dit blad heeft een oplage van
meer dan 130.000 exemplaren en verschijnt in meer
dan 16 landen.
Het behoeft dus weinig uitleg dat bij menig fabrikant
deze artikelen voor aanzienlijke opschudding hebben
gezorgd, met name voor de producten die niet zo
goed uit de test kwamen als dat hun promotie doet
geloven.
 
Waar is op beoordeeld ?
· Hoe goed heeft het roestpreventiemiddel de smalle
nevenruimte beschermd die enkel toegankelijk was
via de gaten in het tussenprofiel ?
· Is er sprake van roestvorming in de direct ingespoten
ruimte ?
· Hoe is de hechting en bescherming van het product
op de afdekplaatjes aan de kokeruiteinden die niet
in aanraking zijn geweest met de zoutoplossing ?
Daarnaast zijn een aantal andere eigenschappen
belicht, zoals milieu- en huidvriendelijkheid, schade
lijkheid voor de gezondheid, aanwezigheid van op
losmiddelen, gedrag bij verwarming, gemak met
aanbrengen ( bijvoorbeeld kan het product met ka
mertemperatuur worden aangebracht of moet het
worden verwarmd tot een hoge temperatuur), trekt
het stof aan, hechting aan roest en blank metaal,
geeft het resultaat een harde of een flexibele be
schermlaag.
 
 
Teneinde een goede beoordeling te kunnen geven
op bovenstaande criteria, moesten de brede en
smalle kokerdelen van elkaar worden los geboord.
 
 
Kokerbalk gescheiden delen
 
 
 
 

Op de volgende foto is weergegeven welke produc
ten zijn onderworpen aan de test.

 
 
 
 
 
Verderop is in een tabel weergegeven met de alge
mene testresultaten. Het nogal schokkende eerste
resultaat is dat ongeveer tweederde van de geteste
producten niet in een auto thuishoren.
 
Voor de verdere gedetailleerde uitkomsten verwijs ik
naar de artikelen van OLDTIMER MARKT.
Deel 1 en 2 zijn te vinden en gratis te downloaden
onder de volgende links:
 
http://www.oldtimer-markt.de/sites/default/files/old
timer_markt_rostschutz-test_teil_1.pdf
 
http://www.oldtimer-markt.de/sites/default/files/old
timer_markt_rostschutz-test_teil_2_1.pdf
 
Einde zomer 2013 zullen de testbalken voor de derde
keer worden onderzocht en de conserveringsmidde
len wederom worden beoordeeld. Ook deze resulta
ten zullen worden gepubliceerd. Daarna weer bij 5
jaar, immers we zijn benieuwd naar de werking op
langere termijn en niet alleen na twee of drie jaar.
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Voorbeeld van resultaat na twee jaar indien behan
deld met Presto.
 
 
 
Om aan te geven welke werking ervan wordt ver
wacht, worden voor de roestpreventiemiddelen vaak
wisselende toepassingsnamen gebruikt, zoals conser
veringsvetten, wax, holle ruimteverzegeling en oliën.
 
In de volgende Ghia Varia worden tabellen getoond
met daarin de resultaten.
 
Tom Kouters.
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Zomerrit in Flevoland.
 
Ruimte, weidse vergezichten, koeien, windmolens,
vlinders, water, Schokland ,een maaltijd BijdeBuren
en schitterend weer; ingrediënten voor een mooie
polderrit van de KGCN.  Na de hartelijke ontvangst
door Anja , Hubert en Sonja  kregen we, behalve een
tas met uitgebreide informatie, een rondleiding  in het
Bio Science -Center in Lelystad.
Alle aanwezigen, ingepakt in enkelcondooms, kon

den het wel, maar ook het wee aanschouwen van de
koeien in de stallen van de toekomst. Het vele polder
groen is aan deze koeien niet besteed. Ook het bij
behorende windmolenpark werd bekeken en  alles
werd enthousiast uitgelegd door de heer de Vries. En
dat op zijn vrije zaterdag! Daarna was het toch echt
tijd om met de polderrit te beginnen; een 30tal Kar
mann Ghia’s , weer keurig uitgestald op de parkeer
plaats, kon op pad. De tocht, een groot deel van de
Zeebodemroute, voerde ons over dijken, langs het
water  en kleine haventjes van de Noordoostpolder,
door kleine polderdorpen , langs stoomgemalen en
historische steden als Kampen en Genemuiden.

 

 
Oude en nieuwe geschiedenis  kwamen tijdens deze
 Karmann-rit samen. In Luttelgeest werd geluncht . In
de Orchideeënhoeve, een tropisch paradijs in Flevo
land, konden orchideeën, vlinders, reptielen, koikar
pers , groen gekleurde papagaaien  en andere tro
pische vogels aanschouwd worden. In sommige
auto’s was de temperatuur inmiddels aardig opgelo
pen en voelden de door sommigen gekochte orchi
deeën zich helemaal thuis. Kan  eigenlijk ook niet
anders, want  wie of wat voelt zich nou niet thuis in
ons rijdend (Wereld) erfgoed? Het vervolg van de rit
bracht ons na ongeveer een uur naar  Middelbuurt,
een van de oude woonterpen op het voormalige ei
land Schokland, het eerste Nederlandse monument
opgenomen in 1995 in de Werelderfgoedlijst van de
Unesco. In het kleine museum ( een reeks in Zuider
zeestijl opgetrokken gebouwen en een historische
kerk uit 1834.) werd de geschiedenis van de eeuwige
strijd tegen het water duideljjk uitgebeeld. Sinds 1942
maakt Schokland  deel uit van de Noordoostpolder.
De rit, maar ook het aanzicht van de voormalige
Zuiderzee, maakten ons wederom dorstig.  Het laatste
deel van deze poldertocht eindigde bij het restaurant
BijdeBuren op het terrein van de Buitenhof golfclub.
Het zonnetje scheen nog steeds  en terecht werden
Anja en Hubert  daarin gezet. Ze werden, onder het
genot van enkele drankjes, hartelijk bedankt voor het

 
organiseren van deze mooie tocht. Een groot aantal
aanwezigen bleef ook eten op het gezellige, zonnige
terras. De zomerrit  van 2013 was een succes en zat
er weer op. Op naar de volgende, op naar Delft!
 
Peter de Jong.
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Duits-Italiaanse femme fatale.
 
 
Artikel in " Het automobiel" 
Hieronder volgt een samenvatting van het artikel van
Aart van der Haagen, dat in het julinummer van het
klassiekermagazine Het Automobiel is verschenen.
Het is geschreven voor eventuele kopers: waar moet
je op letten bij de aanschaf van een Karmann Ghia?
De Karmann Ghia: er valt best wat aan te merken op
de prestaties, de rijeigenschappen en vooral de
roestgevoeligheid, maar de eigenaren bedekken dat
met de mantel der liefde, verblind door de schoon
heid. Dat mag, want bij klassiekerbezit regeert immers
emotie. Dat er een markt is voor de luchtgekoelde
Volkswagens bewijzen de vele Kevers; de busjes T1
en T2 hebben een ware prijzenexplosie in het verleden
beleefd en de Karmann Ghia is een hooglijk gewaar
deerde klassieker. Waarom zoveel belangstelling voor
een spartaanse coupé of cabriolet met teleurstellen
de prestaties en een prehistorische wegligging? Dat
moet je niet willen verklaren. De bevallige vormen en
de karakteristieke, luchtgekoelde boxertechniek
achterin maken voor een brede schare liefhebbers
het leven compleet.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hierna wordt in het artikel ingegaan op de bekende
ontstaansgeschiedenis van de Karmann Ghia, de
specificaties worden vermeld, evenals de veranderin
gen die de auto tot 1974 hebben ondergaan.
Belangrijk zijn echter de vermelde aandachtspunten,
mooi geïllustreerd met foto's. 
 
 
Wielophanging/remmen/besturing
- speling stuur- en fuseekogels
- remmen moeten met de hand worden nagesteld
Aandrijflijn
- oliezweetvorming via krukaskeerring en stoterpijpjes
- slechte koeling 3e cilinder bij motoren met 2 aan
zuigbuizen leidt tot verbrande kleppen en zuiger
- cilinderwanden bij 1600 scheuren van klep naar
bougiegat
 
 

 
 
Interieur
- bovenkap dashboard scheurt door langdurige
blootstelling aan zonlicht
- stoelen dikwijls doorgezeten en aan bestuurderskant
vaak veren in zitting gebroken
Carrosserie/chassis
- roestvorming op vele onderdelen
Electrisch circuit
- geen specifieke zwakke punten
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na 1974 werd het duidelijk dat de luchtkoelers in de
toekomst een verzamelstatus zouden krijgen. En dat
gebeurde ook; vooral in de negentiger jaren werden
er flinke prijzen betaald. Dat hoogtepunt zijn we
voorbij, want niet betekent dat een Karmann Ghia
binnen ieders bereik valt. Er zwerven genoeg koopjes
rond, maar de risico's zijn groot, qua roestvorming en
plamuur. De eenvoudige techniek zal niemand
hoofdbrekens bezorgen; met ijzerdraad, een schroe
vendraaier en een tang aan boord valt de auto bij
onverhoopte panne eigenlijk altijd te repareren. Je
kunt weinig verkeerd doen. Veel eigenaren sleutelen
daarom zelf. Ondertussen blijft zo'n Karmann Ghia
een tamelijk bijzondere automobiel.
 
 
Adviezen bij aankoop.
Met een Karmann Ghia kunt u vreselijk het schip in
gaan op het gebied van roest. Het verdient daarom
aanbeveling om een aankoopkeuring door een
kenner te laten uitvoeren. Negen van de tien exem
plaren verbergen een hoop rotte plekken en zelfs uit
warme landen afkomstige auto's vallen niet buiten
verdenking. Volkswagen paste namelijk, heel onge
lukkig en ondoordacht, op grote schaal dubbele,
drie- of viervoudige plaatconstructies toe en tussen
die lagen verzamelen zich stof en vuil, die niet meer
weg kunnen. Voeg daarbij het feit dat de Karmann
Ghia onbehandeld en op niet-zichtbare delen zelfs
onbespoten de fabriek verliet en het recept voor
misère is compleet. Alleen al een paar maal per jaar
een hoge luchtvochtigheid of sporadisch een bui
regen kan op lange termijn funest uitpakken. Zeer
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weinig bedrijven blijken door de gecompliceerde
opbouw van de carrosserie bereid laswerk te verrich
ten. Originaliteitsfanaten dienen goed op de detail
lering, maar zeker ook op de motor te letten. Niet
zelden werd er bijvoorbeeld later een zwaarder blok
gemonteerd, dat voor wat acceptabeler prestaties
zorgt. Evenwel staan nu juist authetieke 1200's van de
eerste bouwjaren, vooral die met die lage koplampen
en kleine luchtroosters daarnaast (tot 1960), volop in
de belangstelling en dat vertaalt zich in hoge waar
des. De laatste series, vanaf 1972, krijgen met hun
dikkere bumpers en grote achterlichten minder de
handen op elkaar. Coupes vertegenwoordigen een
riante meerderheid, waardoor cabriolets duurder
uitvallen. Aan het eind van zijn levenscyclus kregen
de Karmann Ghia's voor de V.S. een injectiemotor en
dat zijn geen populaire uitvoeringen, want het schort
aan de onderdelenvoorziening. De internethandel
biedt volop keuze in de Volkswagens, maar hoofdza
kelijk typen uit de vroegere jaren 70 en veelal in een

 
(middel)matige conditie. Het nettere spul gaat over
het algemeen niet onder de 13.000 euro van de hand
en cabriolets zitten nog wel een duizendje of vier, vijf
hoger in de markt.

 
 
 

Voorjaarsrit.
Verslag Hengevelde Voorjaarsrit  
                                   
Höfterit Twente, een geslaagde rit
voor de KGCN op 28 april 2013. Het
weer maakte alles nog mooier.
 Een fantastisch welkom bij Hebo
aan de Eeftinkstraat 4 te Hengevel
de,  in Twentsche klederdracht en
natuurlijk  stonden koffie en thee
met krentenwegge klaar, een echt
Twents gebruik. De hele familie was
druk in de weer, dochters, schoon
dochter. Om 11 uur vertrokken we,
iedereen kreeg een tasje met in
houd mee. Er zaten wat versnape
ringen, leuke boekjes en niet te
vergeten de MAX magazines in. De
Höfterit had als thema Macht en
Pracht. De rijkdom, schoonheid en
grootsheid van kastelen, buiten
plaatsen en landgoederen waren
overal in deze rit terug te vinden.

De tocht vanuit Hengevelde ging
naar Sint Isidorushoeve, Markvel
de, richting Kasteel Weldam en
daarna naar Gelselaar.  Bij Erve ~
Brooks, een prachtige museum
boerderij,  was de eerste pauze en
kon er genoten worden van een
hapje en drankje. Eigenlijk te kort ,
want er was zovéél te zien. Ieder
een genoot daar echt. Vandaar
vervolgden de Karmanns de rit
richting Diepenheim, Stokkum,
Markelo, Elsen en naar Enter, waar
een pauze was bij Porsche Cen
trum Twente. Hier werd ons koffie
aangeboden, verzorgd door Re
nate, onze buurvrouw. We moch
ten een kijkje nemen in het bedrijf,
waar vele prachtige auto’s ston
den, zowel gerestaureerd als
nieuw. Daarna ging de rit verder
naar Iepelo, Bornebroek, Azelo en

de stad Delden. Toen langs de
Noordmolen(1347). Deze onder
slagwatermolen verwerkt lijnzaad
tot olie. Na de rit door de stad Del
den ging de tocht  verder langs de
sluis bij Wiene en vervolgens terug
naar Hengevelde. Bij Hotel Piezik
verzorgde toetsenist/entertainer
Peter Jan Knape uit Delden de
muzikale omlijsting tijdens de heer
lijke maaltijd. Onder het genot van
een drankje werd lekker nagekletst
over de prachtige rit. Er was nog
een prijsuitreiking voor 3 winnaars
van de puzzel die onderweg opge
lost moest worden.  Rond half tien
’s avonds gingen de laatsten naar
huis. Momenteel is Johan nog
bezig met het restaureren van de
tweede Karmann Ghia. Het einde
nadert, zoals jullie konden lezen in
het artikel in de Tubantia, Twente
en Achterhoek. En een derde klus
voor Johan volgt al weer!!! Het was
een prachtige Twentse rit op een
mooie dag in april.
 
Suze van Coesant.
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FEHAC NIEUWS
 
Losse eindjes nieuwe vrijstelling
De  opwinding over de nieuwe
vrijstelling wegenbelasting is inmid
dels weer wat gezakt en iedereen
in het klassiekerwereldje gaat nu
kijken en vooral rekenen wat dit
straks in 2014 voor hem persoonlijk
gaat betekenen. De laatste stro
halm die LPG- en dieselrijders nog
hadden is hen ook uit handen ge
slagen: de motie van SP-er Bashir
om ook deze categorieën onder
de overgangsregeling van € 120
per jaar telaten vallen werd op 14
mei jl. Door een meerderheid van
VVD, PvdA en D66 verworpen. De
regeling per 1 januari 2014 wordt
dus: vrijstelling pas bij 40 jaar. Voor
voertuigen, die nu vrijstelling heb
ben maar nog geen 40 jaar oud
zijn, is er een overgangsregeling.
Dit zijn voertuigen mt Datum Eerste
Toelating (DET) in 1987 of eerder.
De overgangsregeling betekent
dat je per jaar een kwarttarief MRB
moet betalen met een maximum
van € 120 met een rijverbod in de
wintermaanden (december, janu
ari en februari). Deze overgangsre
geling geldt echter niet voor perso
nenauto’s en bestelwagens op
LPG of Diesel. Maar zoals bij veel
regelingen bepalen de details pas
werkelijk hoeveel jij met jouw spe
cifieke voertuig(en) er zelf last van
hebt. Als je alleen maar een schuur
vol 40+ auto’s hebt staan haal  je
je schouders op over de nieuwe
regeling, maar als je een mooie
Peugeot 604 diesel uit 1977 hebt
moet je er weer de volle mep aan
wegenbelasting gaan betalen.
Ook komen nu de vragen los. Bij
voorbeeld over wat als leeftijd van
een voertuig geldt. De overheid
rekent niet met bouwjaar of pro
ductie- of omportdatum. Bepalend
is de Datum Eerste Toelating: de
datum waarop een voertuig in
Nederland of ergens in het buiten
land voor het eerst op kenteken is
gezet.
De overgansregeling met winter
stop is ook niet iedereen duidelijk;
die is inderdaad ingewikkeld. Aller
eerst: dit is een regeling voor de
(bestel)auto’s op benzine, vracht
wagens en motorfietsen met een
DET tot/met 1987. Een voertuig van
1988 of jonger zal dus nooit onder

de overgangsregeling vallen. Over
14 jaar – als deze vrijstelling het
zolang uithoudt- is de overgangs
regeling helemaal verdwenen.
Dan de winterstop: dat is geen
schorsing die zelf aangevraagd
moet worden, maar een rij- en
parkeerverbod op de openbare
weg voor de maanden december,
januari en februari in Nederland.
Heeft u een leuk evenement in de
Ardennen in februari: geen pro
bleem want rijden in het buiten
land mag wel, maar tot de grens
moet het voertuig mee op een
auto-ambulance. Of zou de Fe
hac-evenementenregeling daar
voor uitkomst
kunnen bieden? De toekomst
moet het leren.
Tot slot schorsen, vooral interes
sant voor diesel- en LPG rijder. Dat
blijft voor 15+ voertuigen € 23,00
per schorsing per jaar en vanaf 6
voertuigen of meer is het gratis.
Bij het kwarttarief stopt schorsen
de verplichting om wegenbelas
ting te betalen niet; wel kan schor
sen in die categorie nodig zijn om
de APK uit te kunnen stellen.
En wat te denken van de kampeer
wagens? Voor hen is het nog on
duidelijk wat het gaat worden:
Overgangsregeling met maxi
maal € 120,- of het kwarttarief van
€ 1000,- of meer? Ongetwijfeld zul
len de komende maanden nog
veel meer van dit soort uitvoerings
vragen komen: de FEHAC zal pro
beren deze zo goed en praktisch
mogelijk voor oldtimerbezitters uit
te werken.
Veel mensen zijn teleurgesteld
over deze regeling: ineens is er
weer een aanslag op de porte
monnee waar helemaal niet op
gerekend was. Laat het duidelijk
zijn: de gelegenheids-alliantie(BO
VAG, KNAC,ANWB, RAI, FOCWA en
de FEHAC) staat zeker niet
Achter alle maatregelen die nu
gaan komen. Wel is dit nu het best
haalbare, gegeven de omstandig
heid dat de overheid op een op
brengst van € 155 miljoen heeft
gerekend.
Den Haag is tot op heden doof voor
argumenten als verwaarloosbare
aanslag op het milieu. Het de nek
omdraaien van een bedrijfstak en
het missen van inkomsten BTW en

Accijnzen. Meer wegenbelasting
geld bij de oldtimers binnen te
harken was het enige doel van Fi
nanciën.
Het bovenstaande is de situatie
zoals hij nu is. In de politiek is na
tuurlijk niets zeker voor dat het in
de wet vastligt. En zelfs dan vaak
nog niet. Blijkens de vele MRB wijzi
gingen die elkaar in heel korte tijd
hebben opgevolgd De inkt van de
vorige “definitie” was nog niet
droog toen we verrast werden met
het regeerakkoord.
Dat betekent ook dat er misschien
toch nog ergens een gaatje is om
iets te repareren.
Want ook al is de huidige uitkomst
werkbaar en acceptabel voor een
groot deel van de FEHAC achter
ban, het is helaas wel zo dat er
bepaalde groepen tussen de wal
en schip
vallen. Zo  zijn er best “echte” lief
hebbers met een lpg- of dieselau
to. Natuurlijk zijn wij-
noodzakelijkerwijs buiten beeld-
wel de mogelijkheden daarvoor
aan het onderzoeken en hebben
daarvoor ook al voorstellen ge
daan.
Naast het brede samenwerkings
verband van de ‘alliantie’ is er re
cent nog een ander initiatief dat
heel nadrukkelijk de media op
zoekt met als doel om alle klassie
kers MRB vrij te houden, ook voor
dagelijks gebruik. Dat lijkt ons niet
haalbaar in de huidige realiteit.
Tevens is het zo dat dagelijks ge
bruik van een klassieker niet valt
onder de doelstelling en van de
FEHAC. We zien er ook een risico in.
Bijvoorbeeld de orde grootte van
dagelijks gebruik die zich aan het
ontwikkelen was, zet de deur open
naar milieuzones en andere ont
wikkelingen die ook de liefhebber
zullen treffen. Het staat iedereen
natuurlijk vrij om eigen initiatieven
te ontplooien. We zijn vanzelfspre
kend ook met deze partij in contact
en volgen de ontwikkelingen op de
voet.  
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06-36310893 - info@rogiclassics.nl
www.rogiclassics.nl

Hèt bedrijf voor onderhoud, reparatie en 
restauratie, banden, velgen en andere

onderdelen.
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Persbericht 

 

Budel is Back! 
 
Met een nieuw evenement: The VW Aircooled Festival is Budel terug op de kaart van de luchtgekoelde 
evenementen!  
De plaats Budel in Zuid Nederland is een begrip geworden bij de liefhebbers van de Volkswagen Kevers. Jarenlang 
wisten de Kevers vanuit binnen- en buitenland Budel te vinden voor een weekend vol plezier. 
Vanaf nu is er Beautiful Budel, The VW Aircooled Festival. Hiermee geven we meteen aan dat het gaat om een VW 
breed evenement met een hoog festival karakter. Want het moet een gezellig overzichtelijk evenement zijn waar 
alles kan en niets moet. Maar waar zeker niet alles mag. Want ook dit festival moet voor iedereen leuk blijven! 
Vele vertrouwde onderdelen kom je op dit evenement weer tegen. Natuurlijk is er de (familie) camping, showground 
en feesttent. Maar je kan ook weer je inkopen doen op de (onderdelen)markt. Voor de iedereen is er genoeg te zien 
en te doen. Het wordt een gezellige happening voor jong en oud. 
 
De nieuwe organisator, stichting Beautiful Budel, gaat dit VW luchtgekoeld evenement op een nieuw terrein in Budel 
organiseren. Het evenemententerrein is vanaf de snelweg A2 (Eindhoven - Maastricht) goed te bereiken. Ook zijn de 
beschikbare velden groot genoeg om nu en in de toekomst een mooi evenement neer te zetten. 
Naast een nieuwe locatie in de plaats Budel, zijn we ook in de kalender verhuisd. Als datum is de keuze dit jaar 
gevallen op het weekend van 13, 14 & 15 september 2013. 
 
Met een nieuwe opzet zijn de vele vrijwilligers die het organiseren van het evenement mogelijk maken wel gebleven. 
Vrijwilligers uit Budel en ver daar buiten met jarenlange ervaring in het organiseren van het Kever evenement in 
Budel. Er is nu een klein team van oudgedienden, dat begonnen is met de eerste voorbereidingen, maar het team 
moeten groeien naar de benodigde grootte voor het evenement. 
 
Mocht je meer willen weten, dan kan je ook voor vragen terecht op de website. www.BeautifulBudel.nl 
 
Wil je de komende maanden op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? 
Meld je dan als volger aan via Facebook en Twitter. 
www.facebook.com/BeautifulBudel 
www.twitter.com/BeautifulBudel 
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Oldtimerfestival Lelystad.
Tweede prijs in F.
 
Op 16 juni j.l. was de 29ste editie
van de Nationale Oldtimerdag op
de Bataviaboulevard in Lelystad.
Ruim 400 prachtige historische
automobielen stonden opgesteld
nabij de haven, waaronder twee
Karmann Ghia's: een beige Kar
mann type 34 en mijn coupe 14.
Bovendien stonden naast beide

Karmanns nog een Ruska-buggy
(4 persoons) en een VW 1500. Een
klein maar mooi gezelschap.

Rondlopend over het terrein zie je
schitterende auto's en merk je het
enthousiasme van deelnemers en
de toewijding voor hun auto's. In
het dagprogramma werden door
middel van presentaties
accenten gelegd bij 100jaar Aston
Martin, het 17de lustrum van de A
Ford, 85 jaar DAF, Amerikaanse li
mousines en 50 jaar Porsche 911.
's Ochtends was de eerste juryron
de en 's middags aan het begin
van de rit de rijdende presentatie
aan het publiek en juryronde 2. De
tourtocht met een lengte van on
geveer 60 km door Lelystad en een
deel van de provincie Flevoland

was prachtig, mede door het
goede weer. Groot was de verras
sing toen bekend werd gemaakt
dat mijn Karmann Ghia de tweede
prijs in de categorie F (auto's 1961 -
1970) was toegekend. Tevens had
de Karmann Ghia 34 de derde
prijs. Ja, dan ga je aan het eind
van de dag naar huis met een
plaquette, een bos bloemen en
een tas vol poetsmiddelen. Zo'n
dag kan dan gewoon niet meer
stuk. Deze Oldtimerdag was niet
alleen daarom leuk; de dag was
perfect georganiseerd. Misschien
is het leuk om het volgend jaar met
meerdere Karmannen deel te
nemen.
 
Peter de Jong

Open Monumentendag/ Delfiade zaterdag 14 september 2013.
Gecombineerd met de Najaarsrit KGCN?
 
Delft is een prachtige historische plaats. Er is altijd
genoeg te doen en zeker op 14 september! Er is een
kunstmarkt, Avenue Culinair, Webwinkelstraat, Mu
ziekhof met optredens en presentaties, Cultuurdam
met een presentatie van Delfts Culturele Leven, een
Hobbytuin met aandacht voor modelbouw en ande
re creatieve bezigheden.
En......er is ook een Nostalgiekade voor klassieke au
to's. U merkt wat de vraag is??
Bij het aanvragen voor de vergunning om op zondag
15 september op de Markt te mogen staan, kwam de
vraag of wij als KGCN met een aantal auto's het
evenement op de Nostalgiekade willen versterken. 
Lijkt het u leuk en wilt u tevens een gezellig weekend
doorbrengen in Delft? Dan is dit een uitstekende ge
legenheid om het nuttige en het aangename te
combineren. Het betekent dat u dan tussen 9.00 uur
en 10.00 uur verwacht wordt op de Oude Delft, het
gedeelte tussen de Nieuwstraat.
IK zie uw aanmelding met enthousiasme tegemoet
en dit graag aan mij doorgeven vóór 15 augustus,
zodat de organisatie van de Delfiade maatregelen
kan nemen voor de te reserveren plaatsen.
 
Sonja. (evenementen@karmannghiaclub.nl)

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Inschrijfformulier zaterdag 14 september 2013.
Open Monumentendag/Delfiade.
 
Ontvangst tussen 9.00 en 10.00 uur.
Adres: tussen Oude Delft - Nieuwstraat te Delft.
 
Ja, ik (wij) kom(en) met ...... personen op zaterdag
14 september naar Delft om deel te nemen aan de
Nostalgiekade.
Naam: .........................................
Lidnummer: ................................
Adres: .........................................
Postcode: ....................................
Woonplaats: ................................
Telefoon: ....................................
Email: .........................................
Kenteken: ...................................
Auto: ..........................................
 
Opgave uiterlijk 15 augustus 2013 opsturen/ mai
len naar
Sonja de Winter, Hackfortstraat 32, 3223 GC Hellevoet
sluis, tel. 0181 - 325664.
Email: evenementen@karmannghiaclub.nl
 
De organisatie en de KGCN zijn niet aansprakelijk voor
enige schade aan voertuig, bagage, e.d. ongeval
len, calamiteiten of andere voorvallen, noch aan
vaarden zij enige aansprakelijkheid bij het niet nako
men van de verplichtingen door de wederpartij van
de organisatie van de KLGCN.
Het Bestuur.
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.
Al meer dan 20 jaar houden wij ons bezig met de Karmann Ghia en zijn één van de grootste bedrijven we
reldwijd, 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 € 80,-
·       Kofferkleprubber, voor, origineel VW € 36.-
·       Achterlichtglas, 8/69 - 7/71, rood/geel, origineel VW € 75.-
·       Koplamppot, alle bouwjaren, - made in Germany € 59,-
·       Voorruit, helder glas, - made in EEC € 179.-
·       Bodemplaathelften, per set- made in EEC € 249.-
·       Achterklep bagagedrager, verchroomd - made in Germany € 179.-
Wilt U onze katalogus bestellen, stuur dan een € 10,- 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 € 10,-!
Bij ‘n een bestelwaarde vanaf € 1.000,- 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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Najaarsrit zondag 15 september.
 
 
Glas, water, de grachten.......zie hier de ingrediënten
van onze najaarsrit op zondag 15 september in Delft.
Een nieuw begin van deze rit is de start met een
heerlijke koffiemaaltijd. U wordt tussen 10.00 uur en
11.00 uur verwacht in de Altena Hoeve, Kasteelwerf
1, 2613 AZ Delft. Daar krijgt u bij aankomst een kopje
koffie/thee aangeboden en voor de kinderen fris. Om
11 uur beginnen we dan gezamenlijk aan de koffie
maaltijd zodat we uitelijk 13.00 uur (liefst iets eerder)
aan de rit kunnen beginnen.
Het eerste deel van de route gaat door het Westland,
ook wel de Glazen Stad (tv-serie uit de jaren 70) ge
noemd, vanwege de talloze kassen. Vervolgens gaan
we richting Hoek van Holland (water) en maken we
een mooi showritje over de boulevard. Terug via ge
deeltelijk Westland, Den Haag, Rijswijk om vervolgens
Delft "aan te doen". Dit gebeurt d.m.v. het langsrijden
van bekende grachten, die u ook langs een aantal
historische gebouwen voert zoals de Oude Kerk, de
Prinsenhof. Het eindpunt is op de Markt* met aan de
ene kant de Nieuwe Kerk waar zich de Koninklijke
Grafkelder bevindt en aan de andere kant van de
Markt het prachtige stadhuis wat een schitterend
decor zal vormen met onze Karmann Ghia's op de
voorgrond. Dat worden uiteraard mooie plaatjes.
Onder het genot van een hapje en een drankje (op
een nog nader te bepalen terras) is de afsluiting,
waarna ieder weer zijn eigen weg kan gaan.
 
Tot dan! Groetjes, Sonja de Winter.
 
*noot: autoluw gebied, speciale toestemming van de
gemeente om als KGCN op de Markt te mogen
komen........

 

 
 
 
 
 
 

INSCHRIJFFORMULIER Najaarsrit zondag 15 sep
tember 2013.
Ja, ik/wij kom(en) op 15 september met ..... personen
naar de Najaarsrit\ start: Altena Hoeve, Kasteelwerf
1, 2613AZ Delft, tel.: 015-2124849
Naam: ..................................................
Lidnummer: .........................................
Adres: ..................................................
Postcode: .............................................
Woonplaats: .........................................
Telefoon: .............................................
Email: ..................................................
Kenteken: ............................................
Type auto: ...........................................
 
Kosten deelname: koffie/koffiemaaltijd/hapje/
drankje
Leden       
..... volw.                    € 8,50          € ..............
                 
.....  kind t/m 12 jr      € 5,00         € ..............
 
Introducé   
...... volw.                   € 23,50        € ..............
                   
...... kind t/m 12 jr     € 13,50        € ..............
 
Opgave Najaarsrit tot uiterlijk 26 augustus 2013. Op
sturen/ mailen naar Nico en Sonja de Winter, Hack
fortstraat 32, 3223 GC Hellevoetsluis, tel.: 0181-325664.
Email: evenementen@karmannghiaclub.nl
De aanmelding is definitief na het overmaken van het
te betalen bedrag voor deelname op Rabobank, rek.
nr. NL88RABO 0336.0899.88 t.n.v. KGCN, Alkmaar.
Betaling uiterlijk 31 augustus 2013.
De organisatie en de KGCN zijn niet aansprakelijk voor
enige schade aan voertuig, bagage, e.d. ongeval
len,calamiteiten of andere voorvallen, noch aanvaar
den zij enige aansprakelijkheid bij het niet nakomen
van de verplichtingen door de wederpartij van de
organisatie van de KGCN.
Het bestuur.
Begrip introducé bij evenement KGCN
Als er een evenement/rit wordt georganiseerd staat
altijd op het inschrijfformulier vermeld wat het inschrijf
geld voor een lid en voor een introducé is. Binnen de
KGCN hanteren we hiervoor de volgende regels:
Lid: het geregistreerde lid + zijn/haar partner/bijrij
der/vriend(in), kind/buurman/kennis etc. Een lid
mag dus ALTIJD één extra persoon voor de ledenprijs
meenemen.
Introducé: een eventueel derde, vierde, vijfde per
soon die met het lid meekomt.
Bij elk evenement onstaat er bij een aantal leden de
onduidelijkheid van: ik neem iemand mee, dus daar
zijn introducékosten aan verbonden. Dat is dus on
juist.  
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Hieronder, een aantal van de nieuwe producten die we het laatste 
kwartaal mochten aankondigen via onze maandelijkse nieuwsbrief. Ga naar  

www.paruzzi.com/nieuwsbrief , registreer voor onze gratis nieuwsbrief en blijf 
op de hoogte van wat er allemaal gebeurt op de VW scène !
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Paruzzi Classic VW Supplies

NIEUW

Meer dan 8.000 onderdelen voor je klassieke Volkswagen

Paruzzi Catalogus nr° 6 is er !
De nieuwste editie van de Paruzzi Catalogus is beschikbaar. Meer dan 8000 verschillende 
producten voor uw klassieke Volkswagen, technische informatie, informatie over 
chassisnummers en bouwjaren. Je kunt hem bestellen via de webwinkel (referentie # 9350) 
voor 10 € inclusief verzendkosten, je krijgt er een cadeaubon bij van hetzelfde bedrag voor je 
volgende aankoop via de Paruzzi webwinkel.

De directe link naar de Paruzzi Catalogus nr° 6 is www.paruzzi.com/catalogus .

w w w . P a r u z z i . N L  -  Tel. 0113-503555

Deurlijst montageklemmen Rempedaal automaat 1200 ot 1600cc motoren

# 147052 # 0253 # 5503
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Slotborrel
 
Einde Seizoensborrel.
Op zaterdag 5 oktober bij Volks Repairs, Industrieweg
110, 2651 BD te Berkel en Roderijs.
Traditiegetrouw ook dit jaar weer een einde seizoens
borrel. Dit keer in een wederom vertrouwde VW-om
geving namelijk bij Edward en Els Houweling, oftewel
Volks Repairs. Zij zullen met een aantal mensen klaar
staan om ons te ontvangen. Uiteraard bent u van
harte uitgenodigd een kijkje te nemen in dit bedrijf en
wellicht vindt u nog enige onderdelen voor uw Kar
mann Ghia. Er is ook een speciaal item: de heer Laslo
Mogyorossy, afgevaardigde van de FEHAC, zal ons
uitleg geven over deze organisatie en het nut ervan.
Hij heeft al laten weten een grote fan van de Karmann
Ghia te zijn en hij de verzameling van Karmann inder
tijd ook in de kelder uitgebreid heeft mogen bezichti
gen.
Het programma is als volgt:
13.00 u. - 14.00 u. Ontvangst koffie/thee/lekkers.
14.00 u. - 15.00 u. Uitleg FEHAC.
15.00 u. - 16.00 u. Drankje/hapje.
U kunt zich tot uiterlijk 22 september bij mij aanmelden
voor dit evenement.
evenementen@karmannghiaclub.nl
Groeten, Sonja de Winter.
Inschrijfformulier Einde Seizoensborrel. 
Zaterdag 5 oktober 2013 bij Volks Repairs.

Aankomst tussen 13.00 en 14.00 uur, Industrieweg
110, 2651 BD, Berkel en Roderijs.
 
Ja, ik/wij kom(en) op zaterdag 5 oktober met ......
persoon(personen) naar Volks Repairs.
Naam: ..........................................................
Lidnummer: .................................................
Adres: ..........................................................
Postcode: .....................................................
Woonplaats:..................................................
Telefoon: .....................................................
Email: ..........................................................
Kenteken: ....................................................
Type auto: ...................................................
 
Kosten deelname: 
Leden  € 0,00 . Introducé € 5,00
Opgave einde seizoensborrel tot uiterlijk 22 septem
ber 2013 opsturen/mailen naar:
Sonja de Winter, Hackfortstraat 32, 3223 GC Hellevoet
sluis, tel. 0181-325664,
email; evenementen@karmannghiaclub.nl 
Het eventueel te betalen bedrag voor deelname op
Rabobank, rek.nr. NL88RABO 0336.0899.88 t.n.v.
KGCN te Alkmaar.
Betaling uiterlijk 29 september 2013.
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AUTO HOBBY HAL HILLEGOM
U bent niet in het bezit van een brug of specialistisch gereedschap, wilt uw buren 
niet onnodig overlast bezorgen, u gaat het niet redden in 1 dag of u wilt niet 
opgevouwen op de koude stenen onder een auto te liggen?
Dat is onze Auto Hobby Hal dé oplossing voor u! 

• Zelf aan uw auto sleutelen

• Zelf de beurt doen

• Zelf de motor vervangen

Dit en nog véél meer is mogelijk bij Auto Hobby Hal Hillegom. Met een uitgebreid assortiment 

aan hulpmiddelen kunnen we u helpen om een klus professioneel op te lossen.

Bekijk onze website voor de tarieven en openingstijden.

• Zelf auto spuiten

• Zelf auto restaureren

• Zelf de bodem behandelen

Marconistraat 28
2181 AK Hillegom
0252 - 54 43 43

www.autohobbyhal.nl

Onderdeel van
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