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VOORWOORD
60 jaar Karmann Ghia.
Velen van jullie zal het ontgaan zijn, maar dit jaar viert
de Karmann Ghia zijn 60-ste verjaardag.  Het prototy
pe van onze geliefde auto werd namelijk in 1953
gebouwd. Dit prototype staat standaard in het (niet
openbaar te bezichtigen) Volkswagen Automobile
Collection Osnabruck, maar speciaal voor zijn 60-ste
verjaardag brengt VW dit jaar de auto een paar keer
in het openbaar, onder andere op de Schloss Bens
berg Classics meeting op 8-9 september.  Opvallend
is wel dat VW het geboortejaar  van de Karmann Ghia
op 1953 stelt,  terwijl wij als eigenaren nog vrolijk in
2005 het vijftig jarig jubileum vierden.  Kortom, als we
een feestje willen vieren dan kan dat in twee verschil
lende jaren.  Maar als we echt willen, kunnen we met
een beetje creativiteit bijna elk jaar wel een feestje
vieren.  Alleen voor 2018 kan ik zo snel niets bedenken,
maar dan vieren we wel dat er in dat jaar niets
spraakmakends met de KG aan de hand is geweest. 
2013: 60 jaar Karmann Ghia ontwerp
2014: 40 jaar na bouw laatste type 14
2015: 60 jaar na introductie KG Type 14
2016: 40 jaar na bouw laatste Karmann Ghia (de Type
TC in Brazilië)
2017: 60 jaar na introductie KG Type 14 Cabriolet
2018: 
2019: 50 jaar na bouw laatste type 34
2020: 50 jaar na introductie Karmann Ghia TC
2021: 60 jaar na introductie KG Type 34
2022: 60 jaar na start productie Type 14 in Brazilie
 
 
 
 

Langzaam beginnen we het eind van het seizoen te
naderen en gelukkig hebben we een goede nazo
mer. In mijn vorige voorwoord had ik al geschreven
dat het lekker gaat met de club en dat gaat het nog
steeds. We hebben positieve reacties op de eerste
Ghia Varia in het nieuwe formaat, de clubevenemen
ten worden zeer goed bezocht, wederom twee nieu
we leden en vanuit de PR kant zal het filmpje over mij
en mijn Karmann Ghia en Rometsch verzameling nu
waarschijnlijk wel te zien zijn op www.cinecars.nl.
Een opvallende prestatie wil ik jullie niet onthouden. 
Clublid Marnix Kraaij heeft tijdens snelheidsraces in
de UK met zijn 1958-er coupé een snelheid behaald
van 201.6 km/h.  Voor de liefhebber, kijk op youtube
en zoek op lowlightElvington2K13.  
Patrick Baptist
Voorzitter 
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COLOFON
 
KARMANN GHIA CLUB NEDERLAND
Verenigingsregister Kamer van
Koophandel te Tiel, nr. V-40104725
Rabobank, nr. 33.60.89.988
W: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@karmannghiaclub.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@karmannghiaclub.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
Willem Neelen
T 06-22547002
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
eind december 2013.
De deadline voor kopij is:
15 november 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.
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  TE	  KOOP	  
	  	  BINDERS	  
	  	  	  	  	  	  voor	  Ghia	  Varia	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (oude	  formaat)	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  €	  5,-	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  te	  bestellen	  via	  
	  
	  	  	  	  clubshop@karmannghiaclub.nl	  
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EVENEMENTEN KALENDER 2013 - 2014
5 oktober  (zaterdag)  2013         Einde seizoen/ Najaarsborrel   Volksrepairs    Berkel en Rodenrijs
 
17/18 mei (zaterdag/zondag) 2014. Jubileum-weekend 20 jaar KGCN Burgh-Haamstede
 
Overige evenemente KGCN 2014. (Onder voorbehoud!)
16 maart (zondag)            ALV.
12 april (zaterdag)            Technische dag.
6 juli ( zondag)                  Zomerrit.
7 september (zondag)      Najaarsrit.
11 oktober (zaterdag)      Afsluitende borrel. 
 
Evenementen buitenland.
30, 31 mei en 1 juni          European Karmann Ghia Meeting, Toscane, Italië
6-9 juni                              Internationales Karmann Ghia Treffen der IG Lippe im Ruhrpott

LEDENMUTATIES
Nieuwe leden
2131240  Emmen, C.   Volgelhei 2,  5685 GR Best            14 Coupé 1969
2131241  van Gils, F.    Bezaan 1,      4871 DN Etten-Leur  zoekende
 
Opgezegd per 31 december 2013
2111187  Veen, J,J,      Koffielaantje 1, 9658 PL Eexterveen  14 Coupé            1970
    96201  Horst, G.W.   Mozartstraat 70, 5551 BM Elst            14 Cabrio            1972                        

DE KARMANN GHIA IN HET STRAATBEELD
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Programma Jubileum Weekend KGCN 17 en 18 mei 2014.
 
Zaterdag:
12.00 uur  - 14.00 uur    Aankomst hotel. Koffie/thee met gebak.
14.00 uur                       Openiningswoord voorzitter
14.15 uur                       Start korte rondrit in de omgeving. (60 km.)
19.00 uur - 21.00 uur     Aanvang diner/buffet met grand desert.
21.00 uur                       Aanvang feestavond met live muziek van de
                                       Delta Swing Band
24.00 uur                       Einde feestavond
 
 
Zondag:
07.30 uur - 09.30 uur     Ontbijtbuffet
09.30 uur - 10.30 uur     Ontvangst dagjesmensen
10.30 uur                       Openingswoord voorzitter.
10.40 uur                       Uitreiking lunchpakket.
                                       Start grote rondrit (90 km)
14.30 uur                        Prijsuitreiking Concours d' Elegance.
                                       Hapje/drankje en afsluiting evenement 
                                       door de voorzitter.
 

BIJNA 100 !!!
In de mei-jubileum-maand van de
KGCN zal ook de 100ste editie van
Ghia Varia uitkomen. Een dubbel
jubileum dus! Voor dat nummer
zijn wij op zoek naar historische
verhalen, foto's en clubleden, die
op de een of andere manier bepa
lend zijn geweest voor onze club.

Het is nog lang geen mei 2014,
maar de redactie wil graag ruim
voor die tijd dat jubileumnummer
samenstellen. Dus stuur die verha
len in, haal toch die oude schoe
nendoos van zolder met die hele
leuke foto's van die Karmann Ghia
in........

Laten we van editie 100 een fantas
tisch nummer maken! Niet alleen
terugkijkend op 20 jaar KGCN,
maar ook vooruitkijkend. Onze
Karmanns zijn het dubbel en dwars
waard om, tot in lengte van jaren,
te koesteren en daarom ook de
KGCN in ere te houden.

De helft van 34 is .... ???
 
Je bent ontzettend trots op je mooie lichtblauwe
Karmann Ghia 34. Zo trots dat je zoontje er toch ook
besmet mee moet raken. Wat doe je dan????? Je
bouwt een verkleinde uitgave van je eigen 34. En zie
hier het verbluffende resultaat!
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Kever Weekend Wanroij
 U denkt Wanroij? Dat was toch
altijd in Budel? Klopt, maar dit jaar
voor het eerst toch echt in Wanroij.
KGCN kreeg tijdens het KWF een
uitnodiging om het weekend daar
op poolshoogte te komen nemen
op de nieuwe locatie. Nico en ik
zijn toen, bij temperatuur -7 , gaan
kijken. Groot terrein, 5x Budel! Het
KGCN bestuur heeft toen besloten
hier aan deel te nemen en met
hulp van Ben, Janny en Bernard
Haak, alsmede Dirk en Keith v. d.
Zwan en wijzelf was de bezetting
compleet.
Op 14 juni onder schitterende
weersomstandigheden naar Wan
roij. Door een wegomlegging , in
verband met de luchtmachtda
gen in Volkel, duurde het uiteinde
lijk drie kwartier eer wij bij de cam
ping waren. Maar toen! Wat er fout
kon gaan, ging ook fout! Niemand
bij de ingang, verkeerde ingan
gen, uiteindelijk heeft iemand ons,
vooruitrijdend op de fiets ons naar
onze gehuurde clubstand-tent ge
bracht. En weer wachten, maar
ondertussen zag je de terreinen
volstromen met bezoekers. Uitein
delijk hoorden we van de familie
Haak dat ze 3,5 uur (!!!) in de rij
hadden gestaan voor ze bij de
toegang waren. Nico was inmid
dels op zoek naar een plek om ons
eigen tentje op te zetten; kwam na
drie kwartier terug: alles vol! Geluk
kig had de familie Haak een riante
plek en was zo aardig om een deel
aan ons af te staan. Kortom, we
werden buren! Na verloop van tijd
werd onder hoge temperaturen de
clubtent ingericht. Na deze klus
werd afgesproken in het dorp wat
te eten. Gelukkig had Bernard de
VW bus meegenomen, zodat we
met een beetje passen en meten
allemaal konden meerijden. Lek

ker gegeten, koffie gedronken,
prima sfeertje en toen terug naar
de VW Camping.
 

Bijtijds opgestaan. Niet gemakke
lijk, maar dit was echt de laatste
keer in het kruiptentje! En toen op
pad naar de ontbijtservice à € 5,-
p.p. Waar was dat??  Niet gevon
den, dus broodjes uit de super
markt gehaald. Bernard met zijn
bus de overige attributen gehaald
en toen heel origineel in de club
tent zitten ontbijten.
En dat maak je mee in Wanroij!!
 

 
 
De witte coupé van Ben en de rode
cabrio van ons stonden naast de
clubstand als duidelijk KGCN-te
ken. Na 10.00 uur werd het gezellig
met de aanloop: Vincent Peters,
Johan van Coesant en nog veel
meer aanloop. Ook Patrick kwam
nog langs met Wendy en zoon
Bram. Onder de belangstellenden
waren ook leden uit België. Onder
het genot van een warm of koud
drankje met iets lekkers, was het
eigenlijk als vanouds een gezellig
sfeertje. Er werden zelfs clubshop-
aankopen gedaan en als klap op
de vuurpijl konden we vier nieuwe
leden inschrijven! Hieronder was
ook een Belg. Hij vroeg: " Allez, is
het mogelijk om lid te worden van
dezen autoclub?"  " Zoude ge dat
wel doen? Begint eer ge begint bij
deze club!" was het Belgische ant
woord van Fred. Iedereen lachen
en de man dacht blijkbaar " het zal
wel goed zijn met zoveel volk in de
tent". Hij vulde het formulier in, be
taalde en vertrok. Het vierde lid was
binnen. Geweldig toch! Aan het

eind van de dag volgde de rondrit
met nog 247 anders VW's. Wat is
het toch een prachtig gezicht om
zo'n onwijs groot aantal auto's
achter elkaar te zien rijden, gewel
dig! En daarna weer naar onze
eigen plek op de camping. Dirk en
Keith gingen barbequen met nog
15.000 anderen. Er hing die avond
een verdacht zwarte damp boven
het terrein, wat zou dat toch ge
weest kunnen zijn? Wij gingen met
de familie Haak naar de patatboer
om daar te snacken en hebben
daarna tot ver in de avond buiten
gezeten. Het was werkelijk een zo
meravond.De volgende ochtend
weer ontbeten in de clubstand.
Daarna ben ik naar de KNAC ge
gaan om mij als lid aan te melden.
En met drie prachtige boeken en
een toezegging voor een jubileum
schildje weer snel terug naar onze
stand om nog meer leden en be
zoekers te verwelkomen. We heb
ben per toerbeurt nog het terrein
verkend en Nico en ik hebben nog
nooit zoveel busjes, tentjes en
veelal oldtimercaravans gezien.
Onvoorstelbaar! En dan aan het
eind van de middag inpakken en
alles weer netjes achter laten.
Mede door de schitterende weers
omstandigheden was het voor ons
allemaal een heel fijn weekend
geweest. En langs deze weg: alle
leden bedankt dat jullie met zoveel
geweest zijn om de clubstand te
bezoeken. En uiteraard onze
" ploeggenoten" Ben, Janny, ber
nard, Dirk en keith heel hartelijk
bedankt voor jullie medewerking
en gezelligheid tijdens het Interna
tionaal Kever Weekend in Wanroij.

Nico en Sonja.
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KARMANN GHIA HOTEL IN DE ARDENNEN
16-18 AUGUSTUS 2013
Een stukje historie:
Tijdens het Kever Winter Festijn zijn
er diverse KGCN leden die Sonja
de Winter vragen of er dit jaar nog
een buitenlands tripje wordt geor
ganiseerd.  Eigenlijk stond er niets
op de planning, ware het niet dat
Dirk van de Zwan vertelde dat hij
ervaring had met een leuk hotel in
de Belgische Ardennen.
Ook de afstand van de Nederland
se grens naar het hotel was goed
te doen voor zo'n uitje. De uitbaters
van het hotel Dolesca Park Hotel
waren aardige mensen, de kamers
waren ruim, mooi en schoon, het
eten is goed, het hotel ligt in een
schitterende omgeving en er zijn
mooie ritten uitgezet door de hotel
eigenaar. En bij een verblijf van
minimaal 40 personen hebben wij
het gehele hotel tot onze beschik
king en kunnen we dit omdopen in
Karmann Ghia Hotel. Zo gezegd
zo gedaan en wordt de inschrijving
voor de buitenlandrit voor de leden
van de KGCN beschikbaar.
 
 

 
De voorbereidingen:
Vrij laten besluiten wij om ons als
nog in te schrijven voor de buiten
landrit. We hebben geluk dat we
nog net op tijd zijn,want het heeft
storm gelopen met de aanmeldin
gen. Naar later blijkt zijn alle ka
mers in het hotel volgeboekt door

de KGCN leden en heeft er zelfs “
nee-verkoop” plaatsgevonden. 
Op de terugreis van onze vakantie
uit Frankrijk, begin juni, besluiten
we op de terugweg alvast de om
geving in de Ardennen voor een
paar dagen te verkennen. Dit
voorproefje bevalt ons zeer goed
en we genieten van de heuvel
annex bergachtige omgeving en
krijgen hierdoor steeds meer zin in
het Karmann Ghia weekend. 
Een paar weken voor het weekend
krijgen we van Sonja een email met
de laatste gegevens. Het is even
slikken als we de email lezen. We
worden op vrijdag verwacht om
 12.30 uur te verzamelen bij het
Van der Valk Hotel in Urmond.
Dat wordt voor ons toch wel heel
vroeg vertrekken uit Alkmaar om
op tijd aan te komen. We besluiten
uiteindelijk om niet vanaf Urmond
naar het Hotel te vertrekken, maar
binnendoor vanuit Alkmaar naar
de Ardennen te tuffen. We bren
gen Sonja van ons besluit op de
hoogte. 
 
De dagen zelf, de start:
Gelukkig is de mens net zo veran
derlijk als het weer. Op het laatste
moment boeken we toch een B&B
in Den Dungen (vlak bij Den
Bosch).  Daar tuffen we donder
dagavond in alle rust naar toe.
Vrijdagochtend bellen we dan met
Sonja dat we toch nog naar Ur
mond komen. Uiteindelijk zijn we
om 12.15 uur, precies op tijd, op
het verzamelpunt. Op de parkeer
plaats is het al een gezellige drukte.
Veel Karmannen, veel bekenden
en eigenlijk te weinig tijd om ieder
een fatsoenlijk te begroeten. Grap
pig is te zien dat iedereen druk in
de weer is met het ritueel van het
monteren van het Rallyschildje.

 

 
 
We eten nog snel wat omdat we
eigenlijk meteen weer door moe
ten. Dirk en Nel van der Zwan heb
ben een binnendoor rit uitgezet
naar het Karmann Ghia Hotel .
Verwachting is dat we hierover
toch wel een uurtje of drie zullen
rijden. Om toch op tijd aan te
komen in het hotel, moeten we
toch wel om uiterlijk 13.00 uur ver
trekken.  
De rit binnendoor is een hele mooie
rit. De eerste contouren van de
Ardennen zijn ook goed te bewon
deren, heuvelachtig en af en toe
een steil klimmetje met hier en daar
een haarspeldbocht(je). We rijden
een stukje met Mia en Janny op.
Onderweg stoppen we samen om
iets te drinken. Heerlijk in het zon
netje is het op en top genieten als
er een Karmann Ghia passeert.
 
 

 
 
 
  Zo rond 16.30 uur komen we aan
bij hotel Dolesca. Op de ruime
parkeerplaats staan toch al een
flink aantal Karmannen in een
prachtige waaier voor het hotel.
Ook op het terras is het al een ge
zellige boel. We checken snel in om
daarna welverdiend ons eerste
pintje achterover te slaan. We
schuiven aan op het terras en
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kletsen gezellig bij.

 

 
  
 
 
Door de eigenaar van het hotel
wordt voorgesteld om de BBQ, die
voor zaterdag staat gepland, we
gens mooi weer op de vrijdag
avond te houden. Een prima idee,
die door de KGCN leden op het
terras flink wat bijval krijgt. De BBQ
zelf is prima verzorgd, lekkere sala
des en een afsluitend toetjesbuffet.
Moe, voldaan en vooral voldoen
de gelaafd duiken we rond mid
dernacht ons bedje in. Morgen
weer vroeg op.
 
 De dagen zelf, de rondrit:
Op zaterdag is de rondrit gepland.

Een rondrit uitgezet door de eige
naar van het hotel. De rit is circa
100 kilometer met onderweg een
veldlunch, verzorgd vanuit het
hotel. Eerst nog even ontbijten en
op de parkeerplaats benzinege
sprekken voeren. De kappen van
de cabrio’s zijn door de meeste
eigenaren al neergelaten, de
weersvoorspellingen voor deze
dag zijn goed.
 
 
 We vertrekken zo rond de klok van
tien uur. En dan is het even wennen
aan de uitgezette rondrit in het
Belgische Ardennenland. De eer
ste 5 kilometer rijden we denk ik wel
een stuk of vijf keer fout. In het eer
ste dorpje kunnen we de weg niet
goed vinden en ik heb het idee dat
ik in Monopoly zit, oftewel “rij terug
naar start” en probeer het nog
eens. Ook na poging 3 en 4 kunnen
we het niet vinden, wat niet bevor
derlijk is voor de sfeer in de auto.
Op een bepaald punt nemen we
dan maar de afslag links (volgens
de routebeschrijving niet goed)
maar we weten het even niet meer.
Op de bonnefooi rijden we maar
links en rechts om uiteindelijk weer
in hetzelfde dorp uit te komen, “te
rug bij af”. Na veel zoeken en ge
puzzel dan toch op de goede weg.

De familie Haak in de achteruitkijk
spiegel is mogelijk een aanwijzing
dat we toch goed zitten. Vijf minu

ten later zijn we de familie Haak
weer uit het zicht. Zijn zij nu goed

gereden of wij juist fout? De hele
route lang rijden we enigszins in
vertwijfeling rond, gaan we nu
goed of hadden we toch hier
rechts gemoeten? We zijn dan ook
blij als de lunchplek in het zicht
komt. Nico en Sonja zijn zo wijs
geweest hun Karmann langs de
kant van de weg te parkeren waar
we het bos in moeten rijden. An
ders weet ik zeker dat we de afslag
hadden gemist (en dus de
lunch…)
 
Op een schitterende plek in het
Ardennen Bos genieten we van de
veldlunch. Kleedje op het gras,

bolletje in de zon en een broodje
in de hand. Prima geregeld en
gezelligheid hoog in het vaandel
bij alle KGCN leden.
 
Na de lunch slingert de route ver
der door het glooiende land
schap, met af en toe schitterende
vergezichten. In een lange colon
ne Karmanns zijn we vanaf de
veldlunch plek vertrokken, maar
gedurende de middag valt de
groep uiteen, omdat de route on
duidelijk oproept. Uiteindelijk rijden
wij in een groepje van een Kar
mann of vijf een gezellig dorpje
binnen. We besluiten hier om een
terrasje te pakken en even te ge
nieten van het Belgische Bourgon
dische leven. Prima toevend op
een terras langs de hoofdweg in
het dorp, spotten we steeds vaker
Karmannen die ook besluiten om
in het dorp wat te drinken. De
groep komt in het dorpje weer
aardig samen.
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Na het terrasje vaarwel te hebben
gezegd rijden we weer door naar
de parkeerplaats van het hotel om
weer daar op het terras te belan
den. Gelukkig zijn we niet de enige
die de route als lastig, niet te rijden,
wazig of erg lastig hebben ervaren.
Wat ik me alleen nu bij het schrijven
van dit verslag afvraag is, of ie
mand het ook aan de hotel eige
naar heeft verteld.
 
’s Avonds is er een uitstekend ver
zorgd diner in het hotel. Ook deze
avond wordt er in ruime mate ge
lachen en volop gepraat aan de
diverse tafels. Een gezellige afslui
ter van een prima weekend.
 Zondag, weer terug naar huis:
We besluiten om zondag na het
ontbijt niet met de club naar Lim
burg te rijden, maar binnendoor
naar Eindhoven en vanaf daar
over de snelweg naar Alkmaar.

Een groot deel van de leden gaat
binnendoor naar Magraten en
dan voor een afsluitend drankje
naar Epe (L).

 
 
 
 
 
 

Helaas begint het onderweg te
druppelen, wat zich uitbreidt naar
een behoorlijke plensbui. Dit
maakt het binnendoor rijden in
België niet altijd even plezant. Bij
Hasselt komen we in een flinke file
als het publiek van Pukkelpop
massaal naar huis gaat. Over een
paar kilometer door het dorp,
doen we ruim een uur. 

Bij Eindhoven is de A58 richting
Breda/Tilburg afgesloten en moet

al het verkeer over de A2 richting
Den Bosch. Dit betekent wederom
een lange file en weer ruim 3 kwar
tier vertraging.

Bij Den Bosch begint onderhand
mijn rechterbeen afsterf verschijn
selen te vertonen en is het toch
serieus tijd voor pauze. Na een
lange stop in Kerkdriel, rijden we
non-stop door naar Alkmaar. Rond
vijf uur parkeren we de Karmann
weer in de garage, zodat deze ook
van een welverdiende rust kan
genieten.
Gerard & Petra Dolfing
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Ardennen-weekend zondag.
Gerard, Petra, Flores en Christel
gingen niet mee naar Limburg, het
overige gezelschap wel. Wederom
met een schitterende route van
Dirk en Nel v.d. Zwan, richting Lim
burg. Alhoewel … een paar punt
jes waren niet helemaal in orde en
dan kom je op vreemde wegen uit.
Allereerst het benauwde telefoon
tje van Dineke naar Tom die ( onze
route-navigator) als nr. 1 voorop
reed met de vraag: “ Tom, alsje
blieft… plaspauze!” . Tom ziet een
groot restaurant, zet z’n Karmann
neer en stapt samen met Ilse en
nog 23 andere Karmanns + inhoud
het restaurant in voor: 1. toiletpau
ze, 2. koffie/thee , 3. taart !! Eventjes
een kleine chaos in dit etablisse
ment maar … in een zucht zat ie
dereen en kwam alles in snel
tempo op tafel.
Eten, drinken , afrekenen en hup,
daar gingen we weer met z’n allen.
Uiteraard met heel wat bekijks on
derweg, leuk ! Maar toen …. gin
gen we de “Jungleweg” berijden.
Op een gegeven moment gingen
we een bos doorkruisen met de
nodige kuilen en gaten; wat je dan
ziet! Iedereen wil natuurlijk z’n Kar
mann sparen. Stelt U zich een slang
voor van 23 Karmanns die zich een
weg baant door de wildernis. Zo
ongeveer zag het eruit voor de

achterste linie, waar wij ons bevon
den. En dat allemaal om de weg
 naar Margraten, de USA-gedenk
plaats, te bezoeken. Alleen kwa
men we met de route van Dirk en
Nel uit bij Henri du Chapelle in Bel
gië. Dirk keek heel vreemd toen we
zeiden: “ Joh, we zijn helemaal
verkeerd !” Hij dacht écht dat dit
de plek was. (Noot: afgesproken
dat we volgend jaar met z’n viertjes
een weekendje Limburg doen met
bezoek aan de Militaire Begraaf
plaats van USA in Margraten). Vrij
dag en zaterdag hebben we schit
terend weer gehad, maar zondag
was een dag met duidelijk minde
re weersomstandigheden. We
reden weg met miezerregen, maar
bij Henri du Chapelle ging het har
der regenen. We gingen met een
aantal andere Karmanns de rit
voortzetten naar Epe waar in hotel-
restaurant Het Krijtland de afslui
ting was van het weekend. Al
leen… het dorp vierde die dag een
echt Limburgs schuttersfeest  en
was er een omleidingsroute om bij
het restaurant te komen. Een groot
deel van de leden heeft dit geluk
kig kunnen vinden en zijn rijdend/
lopend bij het restaurant aangeko
men. Er was er voor ons een zaaltje
beschikbaar waar we al pratend,
tegelijkertijd het een en ander nut

tigend, het Ardennenweekend af
sloten . ( Jammer genoeg heeft
een aantal het restaurant toch niet
bereikt.)

  Na iedereen te hebben bedankt
voor de gezelligheid en een goede
terugreis naar huis te hebben ge
wenst zat het er weer op ! Nico en
ik gingen nog een overnachting
maken in Maastricht en hadden
genoeg te bepraten over het ge
zellige samenzijn  en de lol die we
met de hele groep hebben gehad
in het Karmann Ghia hotel en dat
alles zo goed was verlopen.
Kortom: Ga met 25 Karmann Ghi
a’s op stap, grotendeels mooi
weer, schitterende omgeving, leuk
hotel, goed eten en drinken, veel
lol gehad, perfect weekend  !!!!
 
Nico & Sonja.
 

Nationale Oldtimer Toertocht
Op zondag 11 augustus hebben de Karmannen van
Fred Sijm, George Steur, Dick Loenen en ondergete
kende deelgenomen aan de Nationale Oldtimer
Toertocht, eindigend op het circuit van Zandvoort. Het
startpunt van de tocht was restaurant Uit en Meer in
Weesp, nabij het fort Uitermeer. Een leuke plek om
wat te eten en te drinken en te genieten van het uit
zicht. De eerste helft van de tocht voerde ons langs
mooie historische plaatsen als Uitdam, Monnicken
dam, Katwoude, Durgerdam en Purmerend. Onder
weg werd bij een voormalig gemaal wat gedronken.
Dit tot grote verrassing van de eigenaars van het
etablissement; ze waren niet op de hoogte van deze
tocht en werden nu overvallen door talloze toerrijders.
We waren gelukkig net op tijd: de laatste appelge
bakjes konden nog " broederlijk" verdeeld worden.
Het tweede deel van de tocht was aanmerkelijk
minder idyllisch (Beverwijk, Velsen). Het eindpunt, het
circuit van Zandvoort, werd halverwege de middag
bereikt. De organisatie daar ter plekke was niet opti
maal: het was moeilijk zoeken naar een plek voor onze
auto's. Na een korte wandeling over het terrein (veel
bekende merken, slechts één andere Karmann Ghia,

type 34) mochten we ons opstellen voor een aantal
rondjes over het circuit. Toch een leuke ervaring om
met vier Karmann Ghia's, keurig netjes achter elkaar,
rondjes te rijden op een circuit waar normaal gespro
ken hoge snelheden bereikt worden. En daarna ge
woon weer op huis aan. Weer een tocht om te bewa
ren.
Peter de Jong.
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U komt toch ook naar het Lustrum-weekend op 17 en 18 mei 2014 ?
Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier op de website.
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DE KARMANN VAN ..................Dick Loenen.
 
WIE IS DICK?
Dick Loenen is 73 jaar. Getrouwd met Els en ze hebben
1 zoon. In zijn werkzame leven was Dick Chef Plaat
werker bij Poll in Hilversum. Maar daar staat Dick nog
steeds op de loonlijst, want is er een probleem? Roep
Dick!! Gevraagd en ongevraagd is hij daar nog steeds
actief. Daarnaast ook druk bezig met de verbouwing
van het huis van zijn zoon, schoondochter en.....sinds
kort kleindochter Sophie! En natuurlijk met auto's! De
afgelopen jaren is Dick, samen met zijn zoon, druk
bezig geweest met het ombouwen van een Escort
1300 naar een DTM-racer. Hij blijft dus bezig: "Gewoon
doorgaan met alles"  is het devies van Dick.
 
DE AUTO('S) VAN DICK:
Dick heeft een witte Karmann Ghia cabrio 1200 uit
1963 en een rode Karmann Ghia coupé uit 1968.
Vooral aan de witte heeft hij erg veel tijd besteed.
Veel onderdelen zelf maken, maar na drie jaar stond
daar wel een plaatje! Dat resulteerde ook in meerde
re prijzen op diverse evenementen. Aan de rode
coupé hoefde hij niet veel tijd te besteden; die was
op één schroef na origineel.

 

 
 
WAAROM EEN KARMANN GHIA?
Daar is maar één antwoord op mogelijk: Het is de
mooiste oldtimer die er is.
 
 
WIE DOET HET ONDERHOUD?
Wat denk je? Ikzelf natuurlijk!
 
 
HOEVEEL KILOMETERS RIJD JE PER JAAR?
Geen idee! Maar in de 28 jaar dat ik die witte
cabrio bezit, heb ik wel 80.000 km gereden.
MAG ER IEMAND ANDERS WEL EENS IN JE KARMANN
RIJDEN?
Af en toe. Mijn zoon of een goede kennis. Niet zomaar
iemand!
 

 
 
 
WAT IS JE MOOISTE RIT TOT NU TOE?
Zondermeer mijn reizen naar Italië. We zijn daar 6 keer
met de Karmanns geweest. 

 

 
 
 
WAT IS HET BESTE MUZIEKNUMMER OM TE BELUISTE
REN IN EEN KARMANN GHIA?
Geen idee, misschien " Lady in red"?
 
IS HET EEN POOR MANS' PORSCHE?
Nee, beslist niet!
 
NOG EEN ANEKDOTE?
Op een evenement in Budel stonden mijn witte en
rode Karmann. De witte cabrio had al diverse evene
menten de eerste prijs gewonnen, maar in Budel
kreeg de auto de tweede prijs. Ontzettend mooi na
tuurlijk, maar de eerste prijs ging, tot mijn verbazing,
naar de rode coupé. Een Belgische keurmeester zag
het verschil. " Kijk, dat is één echte!" zei hij. En eigenlijk
heeft hij nog steeds gelijk, want die rode is " draadje
origineel!" 
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Tour Americal (2)
De voorbereidingen met spon
sorsteun van ROGI Classics uit
Sprundel.
Nu de beslissing is genomen om
aan dit avontuur deel te nemen en
er een voorschot is betaald, komt
ook het besef dat het menis is en
er dus best begonnen kan worden
met de verdere voorbereidingen.
De belangrijkste stap: een be
trouwbare oldtimer! We denken
daarover te beschikken met onze
Karmann Ghia coupé uit 1970 met
amper 25.000 miles op de teller.
Het is een oldtimer die nog in zijn
eerste levensplunje zit, niettegen
staande zijn respectabele ouder
dom. Waarom een avontuur?
Omdat we deze reis gaan maken
met een auto van 43 jaar oud,
maar gelukkig wel een VW. Die
naam heet zeer betrouwbaar te
zijn en zelden of nooit in panne valt,
zo mag ik hopen. Later zal blijken
waarom ik me hieromtrent niet al
te veel zorgen meer hoef te maken.
Met het idee dat een ketting net zo
sterk is als de zwakste schakel, ga
ik bij VW-kenners vragen wat die
zwakke punten kunnen zijn. Ik
neem nota van deze bevindingen
en zal de meeste van deze ook
gebruiken. Het wordt me al snel
duidelijk dat er wel enkele te vol
gen pistes zijn. 1. De auto dient
nagekeken te zijn om geschikt te
zijn voor dagelijks gebruik (rem
men, remolie, motorolie, bougies,
contactpunten, motorafstelling, ban
den, verlichting, enz.) 2. Best dient
men voorzien te zijn van reserveon
derdelen ( bougies, delcokop,
rotor, contactpunten, reserve olie,
zekeringen, enz.) 3. Het meest voor
de hand liggende gereedschap
zoals schroevendraaiers, sleutels,
isolatietape, enz.) 4. De juiste do
cumenten voor auto en inzitten
den, heel belangrijk in de USA;
naar het schijnt lachen ze daar
ginder niet mee. 5. Zeker een aan
tal testritten maken als ultieme
controle. Ook heb ik me laten ver
tellen dat er extra aandachtspun
ten zijn met een VW met automati
sche versnellingsbak. Je kunt hem
niet in gang duwen als de batterij
plat is en schakelen gaat helemaal
niet. Als de startmotor het niet doet

is rijden helemaal niet mogelijk,
dus een reserve startmotor gaat
voor de zekerheid mee. Op eigen
initiatief heb ik besloten een olie
temperatuurmeter te plaatsen.  Bij
de laatste oliewissel ga ik de stan
daard oliefilter wisselen voor een
oliecarter met " lifetime" filter voor
een betere oliefiltering en koeling.
Ook overweeg ik nog een derde
remlicht te monteren voor extra
veiligheid.

 
Ook een jalouzie op de schuine
achterruit wordt overwogen en op
de samenkomst in Hessisch Olden
dorf ben ik een liefhebber tegen
gekomen die me wist te vertellen
dat de firma Gradulux deze nog
steeds produceert. Via internet
heb ik de firma gecontracteerd en
het jalouzie besteld. Enige tijd ge
leden ben ik, tijdens de technische
dag, Fred van Gils van ROGI Clas
sics tegengekomen. Onlangs heb
ik hem opgezocht en hem op de
hoogte gebracht van onze deelna
me aan de Tour Americal 2013.
Tevens heb ik hem om assistentie
gevraagd i.v.m. de voorbereidin
gen van de auto. Als gemotiveerd
vakman ging hij graag op mijn
verzoek in en stelde me spontaan
voor te sponsoren met reserveon
derdelen. Die steun geeft vertrou
wen.

 
 
 
Inmiddels zijn zowel het derde
remlicht als de jalouzie gemon
teerd. Plotseling steekt echter een
zeer vervelend probleem de kop
op: een kortsluiting waardoor de

zekering springt van de pinkers, de
claxon en de benzinemeter. Het
blijkt echter een niet zo simpel op
te lossen probleem. In samenwer
king met ROGI Classics en leden
van verschillende oldtimerclubs
wordt de oorzaak gevonden: de
richtingaanwijzerschakelaar aan
het stuur is de boosdoener. Ik wens
echt niemand dergelijke proble
men toe, het brengt je bij momen
ten op de rand van een zenuwin
zinking en tevens slapeloze nach
ten. " Waar ben ik in Godsnaam
aan begonnen?" Na vele uren
moet een proefrit uitsluitsel geven....
en je wilt het eerst niet geloven,
maar het probleem is opgelost.
Uiteindelijk is de auto toch klaar
voor de grote overtocht. Tijdens het
Ardennenweekend hebben we de
auto getest en... de opdracht is
geslaagd.

 

 
 
 Ik plaats wel voor de zekerheid
nog een buitentemperatuurmeter
i.v.m. het gebruik van de airco, een
startrelais en nieuwe batterij om
alle problemen tot een minimum
te beperken. Nu nog een extra
poetsbeurt en dan kan de auto de
boot op, voor de tweede keer in zijn
bestaan richting New York. Mis
schien ontmoet hij daar zijn vorige
Amerikaanse eigenaar wel, wie
weet......
De auto gaat in de loop van sep
tember op de boot naar Amerika,
via Zeebrugge. En na het hele
avontuur ook weer in een contai
ner naar Zeebrugge. Mijn echtge
note Jose en ik volgen begin okto
ber met United Airlines via Zaven
tem. Wie meer wil weten kan kijken
op http:/www.touramercal.nl Het
vervolg van deze uitzonderlijke
tocht langs de Amerikaanse Oost
kust is te lezen in de volgende Ghia
Varia. Fred en Jose Demanet.
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Oude liefde roest (niet) 4

  Product Type Belangrijkste eigensch
appen

Kosten per auto in €
of per verpakkings
eenheid

Opmerkingen

1 TimeMax Kompleet pa
kket

Oplossingsmiddel vrij  
Mineraalolie-vet. 
Licht huid- en milieu
onvriendelijk

1400-2000 per auto Kan bij warm weer na
druppelen. 
Door kruipeigenschap was
70% in nevenruimte be
schermd.

2 Mike Sanders Korrosie-preve
ntie-vet

Oplossingsmiddel vrij  
vet op basis van mineraal
olie. 
Licht huid- en milieu on
vriendelijk. 
  
 

Blikken van 750 gram
kosten rond 15 €

Kan bij warm weer na
druppelen. 
Verwarmd aanbrengen
bij 120 graden Celsius.
Verwarmd gereedschap
nodig. 50% in nevenruim
te beschermd. Glijdt af
op blank metaal.

3 UBF2000 Kompleet pa
kket

Oplossingsmiddel vrij en
huid- en milieu vriendelijk.

450- 1200 per auto Kan bij warm weer na
druppelen en blijft vet.
20% in nevenruimte be
schermd. Glijdt deels af
op blank metaal.

4 Siegafett Kompleet pa
kket

Twee komponenten vet
op basis van mineraalolie.
 
Licht huid- en milieu on
vriendelijk.

400 – 1200 per auto Kan bij warm weer na
druppelen en blijft vet.
40% in nevenruimte be
schermd. Glijdt deels af
op blank metaal.

5 Fluid Film 
Liquid A/ AR

Liquid Oplossingsmiddel vrij en
huid- en milieu vriendelijk.
Op basis van wolvet.

13,50 € per liter Kan bij warm weer na
druppelen en blijft vet. 
Te verwerken bij kamer
temperatuur. <5% in neven
ruimte beschermd. Hecht
zeer goed op blank me
taal, beter als alle andere
vetten. 
 

6 Dinitrol / Dinol Kompleet pa
kket

Oplossingsmiddel houden
de waxen. 
Huid- en milieu onvriende
lijk. 
Als beste getest van de
waxen.

250-1000 per auto Dinitrol bezit gedetailleer
de overzichten  voor vele
auto’s waar zich de holle
ruimten bevinden.  5% in
nevenruimte beschermd.
Hecht goed op blank me
taal.

 Zoals in de vorige Ghia Varia aangegeven, staan hieronder tabellen getoond met resultaten van roestwe
rende produkten. In de volgende Ghia Varia worden nog meer produkten beoordeeld.
Tom Kouters.
 
Om aan te geven welke werking ervan wordt verwacht, worden voor de roestpreventiemiddelen vaak wisse
lende toepassingsnamen gebruikt, zoals conserveringsvetten, wax, holle ruimteverzegeling en oliën.  
In de tabel is weergegeven welke producten het beste uit de test komen, beoordeeld  in volgorde van ge
haalde doelstelling en met weergave van belangrijkste eigenschappen. Tevens is weergegeven wat de
kosten zouden zijn indien een gehele auto met dit product wordt behandeld, of de prijs per verpakkingseen
heid. 
 

19



KARMANN GHIA CLUB NEDERLAND

KARMANN GHIA CLUB NEDERLAND

 

20



KARMANN GHIA CLUB NEDERLANDKARMANN GHIA CLUB NEDERLAND

7 Würth Wax Oplossingsmiddel houden
de wax. 
Huid- en milieu onvriendelijk

Ongeveer 14 € per
liter.

Te verwerken bij kamer
temperatuur. Drupt niet
na bij warm weer. Hoofd
koker niet genoeg be
schermd en nevenruimte
helemaal niet. Beschermt
onvoldoende op blank
metaal.

8 Hammerite 
Waxoyl

Waxoyl Oplossingsmiddel houden
de wax. 
Huid- en milieu onvriende
lijk.

Blik van 2,5 liter kost
rond de 30 €.

Moet verdund worden
met oplosmiddel. 5-10%
in nevenruimte beschermd.
Hecht op blank metaal.

9 Holts Verzegeling Oplossingsmiddel houden
de wax. 
Huid- en milieu onvriendelijk

Ongeveer 8,50 € per
liter.

Te verwerken bij kamer
temperatuur. Drupt niet
na bij warm weer. Neven
ruimte niet  beschermd.
Hecht op blank metaal.

10 Berner Conservering Oplossingsmiddel houden
de wax. 
Huid- en milieu onvriendelijk

Ongeveer 9 € per literTe verwerken bij kamer
temperatuur. Drupt niet
na bij warm weer. Hoofd
koker niet genoeg be
schermd en nevenruimte
helemaal niet. Beschermt
voldoende op blank me
taal ,maar vertoont krimp
scheuren.

11 Prosol Conservering Oplossingsmiddel houden
de wax. 
Huid- en milieu onvriendelijk

Ongeveer 9 € per literTe verwerken bij kamer
temperatuur. Drupt niet
na bij warm weer. Hoofd
koker niet genoeg be
schermd en nevenruimte
helemaal niet. Beschermt
blank metaal ,maar ver
toont krimpscheuren.

12 Technolit Wax Oplossingsmiddel houden
de wax. 
Huid- en milieu onvriende
lijk.

Ongeveer 13 € per
liter

Te verwerken bij kamer
temperatuur. Drupt niet
na bij warm weer. Neven
ruimte niet  beschermd.
Hecht op blank metaal.

13 Akemi Wax Oplossingsmiddel houden
de wax. 
Huid- en milieu onvriendelijk

Ongeveer 8 € per
liter.

Te verwerken bij kamer
temperatuur. Drupt niet
na bij warm weer. Neven
ruimte niet  beschermd.
Hecht op blank metaal.

14 3M 
08919

Wax Wax op aaroliebasis. 
Huid- en milieu onvriendelijk

Ongeveer 12 € per
liter

Te verwerken bij kamer
temperatuur. Drupt niet
na bij warm weer. Na een
jaar heeft zich reeds 5%
roestoppervlak gevormd.
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.
Al meer dan 25 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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Uit de oude doos.
Gespot in de Oud-Utrechter. (Inge
zonden door Mieke en John de
Lang).
Na de Strangers nu dus de Silvery
Strings. Deze band speelde net als
the Strangers, the Jets, Driftin'five
en de Hennie van Emmerikband
op de Oude Gracht bij Geurtsen,
Hoge Landen, Don Bosco enz.
Genoeg concurrentie dus, met de
traditionele commentaren onder
ling. Maar dat is zo met die band
jes. We speelden met deze band
vaak voor studenten en niet alleen
op het Janskerkhof, maar ook in
Delft en Leiden. Een keer zelfs in de
Haagse Dierentuin voor Prinses
Margriet en Pieter, toen nog in het
gips. Irene vond ons waarschijnlijk
niks, die was snel ergens anders.

Maar Margriet en Pieter de hele avond. De band bestond uit Joop van Nus (zang), Joop de Nijs (basgitaar),
Koos van de IJssel, Rein Buitenhuis (slaggitaar) en ikzelf sologitaar. Joop de Nijs en ik spelen nog steeds en
wel in Fools Paradise/Pleps. (Joop Deville)
MAAR WAAR IS DEZE KARMANN????
 

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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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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06-36310893 - info@rogiclassics.nl
www.rogiclassics.nl

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

onderdelen.
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                 VOOR € 80,00 PER JAAR
                HIER UW SPONSOR-LINK!De sponsorlink in de Ghia Varia is bedoeld voor
diegenen die de Karmann Ghia Club Nederland willen steunen. Voor € 80,00 per jaar brengen wij uw orga
nisatie onder de aandacht en ondersteunt u onze vereniging. De sponsorlink is geen alternatief voor bedrij
ven die hum VW/luchtgekoelde diensten/producten willen aanbieden. Hiervoor bieden wij u de mogelijkheid
om te adverteren. 

De praatzuil: Bijzonder geschikt 
voor bruiloften en partijen.
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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 vervelende 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.autohobbyhalhillegom.nl

Onderdeel van

170x240_adv Hobbyhal_karmann.indd   1 28-04-13   15:59
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