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OPROEP
100 ste uitgave GHIA VARIA.

Op naar ons lustrum!
In 2014 bestaat onze club 20 jaar en dat is dus tijd voor een feestje. Het lustrumweekend op 17/18 mei in
Burgh-Haamstede wordt daarbij het hoogtepunt van de lustrumactiviteiten. We zullen bij dit lustrum uiteraard
ook weer zorgen voor een speciaal lustrumpresentje voor alle leden. Het lustrumweekend heeft ook een in
ternationale allure met deelnemers uit België, Duitsland en Denemarken. Misschien komen er ook nog
deelnemers uit de UK en Frankrijk, maar dat is nog niet zeker.
Door internet en de oprichting van de Karmann Ghia World Club zijn de onderlinge banden tussen de
voorzitters van de verschillende KG Clubs over de wereld sterker dan ooit. Zoals wij onze buitenlandse vrienden
uitnodigen voor ons lustrumweekend, worden onze leden (jullie dus) ook wederzijds uitgenodigd om deel te
nemen aan evenementen in het buitenland. Zo zijn wij uitgenodigd door de Duitsers, Engelsen en Italianen
voor hun meetings in 2014 en door de Denen voor hun lustrum in 2015. Indien je interesse hebt om deel te
nemen aan een meeting in het buitenland, kijk dan op ons forum voor informatie en inschrijfformulieren. Je
kunt het mij ook laten weten en dan zal ik bij de desbetreffende voorzitter ter plaatse informeren naar de
mogelijkheden. In ons lustrumjaar zal ook de 100-ste editie van Ghia Varia verschijnen. Ook dit zal een spe
ciale editie worden.
Ik heb het al meerdere keren aangekondigd, maar begin november is dan eindelijk het filmpje over mij en
mijn verzameling Karmann Ghia's uitgekomen. Kijk maar eens op: http://cinecars.nl/uitwaaien-met-de-ghi
a-2/  Alles wat ik had gezegd over de club is er helaas uitgeknipt. Helaas geen promotie voor de club, maar
het zal zeker bijdragen aan de naamsbekendheid van de Karmann Ghia in Nederland.
De laatste dagen van 2013 tikken nu weg. Het jaar 2013 was een goed jaar en met het lustrum in het verschiet
belooft 2014 nog beter te worden. Rest mij alleen nog maar jullie allemaal fijne feestdagen te wensen en
wellicht tot ziens op het lustrumevenement of op een van de andere meetings in 2014.
 
Patrick Baptist, voorzitter Karmann Ghia Club Nederland.

INHOUD
Nummer 98: december 2013

 Van de redactie.
Nog een paar maanden en dan
vieren we het 20-jarig jubileum van
onze club, met tevens de 100ste
uitgave van de Ghia Varia. In de
vorige GV hebben we al aangege
ven dat we van die 100ste editie

een kleurrijk nummer willen maken
met allerlei oude verhalen, leuke
herinneringen en foto's uit " de
oude doos" . De redactie kan niet
wachten met het maken van die
speciale editie, maar dan moeten

er door de leden wel bijdragen
geleverd worden! Dus ga op zoek,
stuur die verhalen/foto's in! Laten
we met die editie ook zien dat we
een kleurrijke, levende Karmann
Ghia-club zijn.

Inhoudsopgave
Pagina 3    Voorwoord
Pagina 5    Colofon
Pagina 7    Uitnodiging ALV.
Pagina 9    Penningmeester / Nostalgiekade
Pagina 11   Verslag Najaarsrit Delft
Pagina 13   Verslag Najaarsborrel Berkel en Rodenrijs
Pagina 14   KG-Vakantieverhaal Mick Werner
Pagina 15   Sonja en Nico in de prijzen
Pagina 16   De karmann van.....
Pagina 17   Restauratieverslag AL-99-28
Pagina 18   Vervolg restauratieverslag / Tour Americal (3)
Pagina 21   Toen en Nu
Pagina 23   KWF in M.E.C.C.
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COLOFON
 
KARMANN GHIA CLUB NEDERLAND
Verenigingsregister Kamer van
Koophandel te Tiel, nr. V-40104725
Rabobank, nr. NL88RABO 033.60.89.988
www.karmannghiaclub.nl
 
VOORZITTER
Patrick Baptist
Karawanken 32
3524 DA Utrecht
06-26935382
voorzitter@karmannghiaclub.nl
 
PENNINGMEESTER
Nico de Winter
Hackfortstraat 32
3223 GC Hellevoetsluis
0181-325664/06-51083498
penningmeester@karmannghiaclub.
nl
 
SECRETARIS
Nico Zwakman
Blauwe Zeedistel 44
1974 VE IJmuiden
0255-526373
secretaris@karmannghiaclub.nl
 
PUBLIC RELATIONS/INTERNET
Patrick Baptist
Karawanken 32
3524 DA Utrecht
06-26935382
pr@karmannghiaclub.nl
 
REDACTIE
George Steur
Oude Kerkweg 42
1251NZ Laren
035-5387966/0626142505
Peter de Jong
Grondel 8
1275 BG Huizen
06-54356381
redactie@karmannghiaclub.nl
 
LEDENADMINISTRATIE
Tom Kouters
Hoevehei 10
5508 TJ Veldhoven
040-2547524
ledenadministratie@karmannghia
club.nl
 
EVENEMENTEN
Sonja de Winter
Hackfortstraat 32

3223 GC Hellevoetsluis
1081- 325664/ 06-23642096
evenementen@karmannghiaclub.
nl
 
TECHNISCH ADVISEUR
Dick Loenen
Voor informatie bellen ma t/m
vrijdag
van 19.00 – 21.00 uur.
035- 6245223
Kees Schultz
06- 26042266
Willem Neelen
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.
redactie@karmannghiaclub.nl
 
RECLAME-ADVERTENTIES
Voor reclame-advertenties kunt
U contact opnemen met de PR.
Patrick Baptist
06-26935382
pr@karmannghiaclub.nl
Bij plaatsing gedurende een
kalenderjaar
(minimaal 5 nrs.) 10% korting.
 
SLUITINGSDATUM COPY
De volgende Ghia Varia verschijnt
maart 2014.
De deadline voor kopij is:
1 februari 2014.
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
040-2547524
ledenadministratie@karmannghia
club.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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Taxaties volgens 7.960 BW
(voorheen art. 275 WvK)

Gerechtelijk beëdigd makelaar/taxateur in sportwagens en oldtimers
Aangesloten bij: Verenigd Register van Taxateurs (VRT)

Rapport opgemaakt volgens FEHAC norm

vanaf € 95,-
Bij u aan huis € 140,- 

Bronsweg 2-B tel. 0172 - 42 15 44 ING: 512.33.35 K.v.K.: 28074292
2401 MB Alphen a/d Rijn fax 0172 - 42 15 38 Rabo: 3868.23.596 Rekestnr.: 2286/90
www.steijntaxaties.nl info@steijntaxaties.nl BTWnr.: 808539772B01

 

Te koop aangeboden.
Karmann Ghia coupé
Bouwjaar 1969  Sahara " gelb" 
Californië import
Lederen interieur (niet origineel, wel mooi.)
Vraagprijs € 12.000,00
Geert Labordus
0297-385999
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ALGEMENE LEDENVERGADERING
9 maart 2014, Alphen a/d Rijn.

Uitnodiging en agenda.
                               
    Karmann Ghia Club Nederland – Algemene Ledenvergadering 9 maart 2014
 
                                                      Beste Leden,
Graag nodigen wij U uit om de Algemene Ledenvergadering van de Karmann Ghia Club Nederland bij te
wonen. Datum: ZONDAG 9 MAART 2014, Aanvang 11.00 uur.
                        
                              Ontvangst om 10.00 uur met koffie en gebak.
 
        Locatie: Restaurant TROTS, Julianastraat 48, 2405 CL Alphen a/d Rijn.
 Routebeschrijving: Voor een uitgebreide routebeschrijving verwijzen wij u naar de routeplanner van de ANWB,
(www.anwb.nl/routeplanner) of via uw eigen navigatie.
 
    Om toch ook deze dag in de sfeer van mobiliteit te blijven wordt U tevens in de gelegenheid gesteld om
na afloop van de vergadering en brunch/lunch een kijkje te nemen bij: LA SALLE CLASSIC CARS, Kalkovenweg
19, 2401 LJ Alphen a/d Rijn.
De heren Peter en Guido Straathof zijn zo bereidwillig geweest om hun bedrijf voor ons open te stellen, zodat
wij in de gelegenheid zijn hun schitterende collectie van voornamelijk klassieke Amerikaanse oldtimers te
bewonderen, Een bezoek meer dan waard!!.
 De afstand vanaf vergaderlocatie is slechts 3,9 km, de reistijd is 9 minuten.
 
                                     VOORLOPIGE AGENDA ALV
 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en bestuursmededelingen
 3. Goedkeuring Notulen ALV 2013
 4. Ledenadministratie
 5. Terugblik evenementen 2013
 
PAUZE
 
 6. Financiën
      a. Financieel verslag 2013
      b. Verslag kascommissie
      c. Dechargeverlening Penningmeester en Bestuur
7. Bestuursmutaties.
8. Begroting 2014
      a. Contributie 2015
      b. Benoeming nieuwe kascommissieleden
      c. Begroting 2014
 9.   Vooruitblik evenementen 2014/20 jarig jubileum 2014
10.   Ghia Varia 
11.   Rondvraag
12.   Sluiting
 
Uiteraard hecht het bestuur veel waarde aan de mening van de leden en rekent derhalve op uw komst.
 
In verband met de catering verzoeken wij U om U via de mail of schriftelijk aan te melden vóór 28 fe
bruari 2014 aan: Evenementencoördinator, Sonja de Winter,
Hackfortstraat 32, 3223 GC Hellevoetsluis.
E-mail: evenementen@karmannghiaclub.nl
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NOSTALGIE-KADE DELFT
Weinig oldtimers, maar veel regen!

Zaterdag 14 september.
Gordijn open en ja hoor.....regen,
regen en nog eens regen! Van
daag naar Delft om samen met
Toon, Petra en Wil mee te doen aan
de Nostalie-kade in Delft, of te wel
het presenteren van oude auto's
aan het publiek. Welke auto's zou
den daar nog meer zijn? We heb
ben de Brabanders Toon en Petra
bij het hotel opgehaald en daarna
gezamenlijk richting Delft gereden.
Het derde KG-lid, Wil L. woont in
Delft, dat was gemakkelijk. Bij aan
komst op de Nostalgie-kade ble
ken we de eerste auto's te zijn.
Natuurlijk de clubvlag opgehan
gen en.....na verloop van tijd bleek
dat in totaal 5 auto's meededen: 3
Karmann Ghia's, een Daf en een
Citroën Ami. De rest had afgebeld
in verband met de slechte weers
omstandigheden vertelde organi

sator John Mastenbroek. Maar hij
was blij dat wij de moeite hadden
genomen om toch te komen.

Nico en ik komen uit Delft en heb
ben in recordtempo Toon en Petra
wegwijs gemaakt in Delft  en ge
lunchd werd er bij Wil. Heel aardig!
Daarna weer verder gegaan met
de verkenningstocht in Delft. Het
slot was in het gebouw van het

Hoogheemraadschap, vlakbij waar
de Karmann Ghia's geparkeerd
stonden. Mensen in authentieke,
prachtige kledij leidden ons rond.
Ze herkenden ons en vertelden dat
ze zoveel positieve reacties van het
publiek hadden gehoord over de
Karmann Ghia's. Leuk om allemaal
te horen. Aan het eind van de
middag mochten we de auto's
weer verplaatsen en hebben we
eerst met Toon en Petra terug ge
reden naar het hotel en daarna zijn
Nico en ik lopend naar het centrum
van Delft gegaan om daar gezellig
bij een pizzeria te gaan eten. Daar
na terug naar het hotel en onder
tussend denkend aan de volgen
de dag. Zou het droog zijn op de
najaarsrit van de KGCN?
(Sonja de Winter)
 

VAN DE PENNINGMEESTER.
Contributie 2014.

OPSLAGRUIMTE GEZOCHT !!!
KGCN zoekt opslagruimte voor de clubstand.

Gezocht: plek Midden-Nederland.
De clubstand van onze vereniging heeft de afgelopen jaren onderdak gevonden bij een Sligro-magazijn,
maar dat is na 1 januari 2014 niet meer mogelijk. De clubstand is o.a. in gebruik bij het Kever Winter Festijn
en waarschijnlijk ook tijdens het lustrum in mei. We zijn nu op zoek naar een  KGCN-lid die beschikt over een
opslagruimte , waar we onze clubstand de komende jaren kunnen stallen. (Ruimte: 6 m2/ 12 m3) Liefst ge
legen in Midden-Nederland.
Kunt u ons helpen aan zo'n ruimte?????? Graag contact opnemen met Patrick Baptist.(06-26935382 / voor
zitter@kamannghiaclub.nl)
 

Contributie 2014.
Beste clubleden,
Het nieuwe jaar van onze Volkswa
gen Karmann Ghia Club Neder
land staat weer voor de deur.
De contributie zal op 18 januari van
uw bank/postrekening worden
afgeschreven. De leden die tot nu
toe geen machtiging hebben af
gegeven, worden vriendelijk ver
zocht om de verschuldigde contri
butie € 32,50 vóór 18 januari 2014
over te maken op bankrekening
NL88RABO 033.60.89.988 Rabo

bank t.n.v. Karmann Ghia Club
Nederland te Alkmaar.
Met vermelding van uw naam en
lidmaatschapnummer.
Heeft u nog geen automatische
incasso afgegeven? Het machti
gingsformulier staat op de websi
te. Vul deze vandaag nog in, zodat
u volgend jaar nergens meer naar
om hoeft te kijken.
Aan onze buitenlandse leden het
verzoek om de contributie zelf over
te maken op rekeningnummer

IBAN:NL88RABO 0336089988    
 BIC:RABONL2U t.n.v.Karmann Ghia
Club Nederland te Alkmaar
 €32,50 + € 5,00 portokosten, to
taal € 37,50. De automatische in
casso is namelijk (nog) niet moge
lijk voor deze leden.
Rest mij om u allen een heel fijn en
vooral mooi Karmann Ghia jaar
2014 toe te wensen.
Met vriendelijke groeten,
Nico de Winter
Penningmeester KGCN.

9



KARMANN GHIA CLUB NEDERLAND

KARMANN GHIA CLUB NEDERLAND10



KARMANN GHIA CLUB NEDERLANDKARMANN GHIA CLUB NEDERLAND

Najaarsrit omgeving Delft.
Nico Zwakman.

Bijna 50 deelnemende auto's !
 
 
De laatste rit van het jaar heeft toch
iets weemoedigs, vind ik. Je beseft
dat het "Karmann-jaar"  weer ten
einde loopt. Het laatste evene
ment lijkt, afgezien van de borrel,
alsof het meer mensen over de
streep trekt om deel te nemen. We
mochten ons verheugen in de
aanwezigheid van bijna 50 auto's,
een record. De start was ook an
ders dan gebruikelijk. Geen afslui
tend diner, maar beginnen met
een brunch. Hiervoor was restau
rant Altena Hoeve in Delft uitge
zocht. Het was prachtig weer, dus
voor aanvang stonden velen nog
even lekker buiten om te genieten
van elkaars auto's en het zonnetje.

 

 
De brunch was werkelijk zeer goed
geregeld. Mooi gedekte tafels en
in het midden van de zaal, was een
grote uitstalling van allerhande
lekkers, zoals verschillende soorten
brood, beleg, fruit soep en andere
warme gerechten. Ik zag vele te
vreden gezichten en wat mij betreft
was dit een zeer geslaagd alterna
tief. Na de brunch en het welkomst
woord van Patrick, volgde de uitleg
van Sonja betreffende de rit. Ze
had voor alle deelnemers tevens
een tas met handige spulletjes,
zoals een ruitenkrabber, een etui
met noodmaterialen voor onder
weg en uiteraard wat te eten en te

 
drinken. De tas was ter beschikking
gesteld door Simon van Aalst van
VW dealer De Witte Brug uit Delft.
Hartelijk dank daarvoor. Het eerste
deel van de route ging door het
Westland (De Glazen Stad, de tv-
serie uit de jaren 70.) Vervolgens
werd de rit voortgezet naar Hoek
van Holland, waar  we met de au
to's over de boulevard konden rij
den. Doordat het mooi weer was,
waren veel wandelaars aanwezig
die de bont gekleurde stoet van
Karmann's met een glimlach gade
sloegen. De rit werd vervolgd via
gedeeltelijk Westland, Den Haag,
Rijswijk om uiteindelijk in Delft te
eindigen. Daar mochten we met
de auto's op de Grote Markt staan,
normaal gesproken een autovrij
gebied. Voor ons werd een uitzon
dering gemaakt, mede omdat het
dat weekend Delfiade was. Voor
dat we de Markt zouden oprijden,
werden we eerst langs de grach
ten geleid. Dit was een vrolijk ge
beuren, temeer omdat allen fout
reden aan het eind van deze
grachtenrit. Wandelaars en bewo
ners langs de gracht hebben de
vele Karmann's verschillende malen
langs zien komen. Dit tot groot
plezier van velen, waaronder na
tuurlijk ook de Karmann-bezitters.
 
Uiteindelijk werd toch de Markt
bereikt, mede dankzij " de man op

de fiets" , die ons via, normaal af
gesloten wegen, naar de Markt

 
bracht. Het was ook Museumweek
end, dus ook betrekkelijk druk.
Toen onze auto's ronkend de Markt
opreden, leek het wel of uit alle
hoeken en gaten mensen kwa
men. Het werd steeds drukker en
het was een prachtig gezicht toen
alle auto's netjes zij aan zij gepar
keerd stonden. Door velen werden
foto's gemaakt van dit unieke aan
gezicht.

 

 
 
Dit kon ook door de geopende
ramen van het stadhuis, dat geo
pend was. Hier zijn enkele afge
drukt, maar op de website zijn nog
meer prachtige foto's te zien. De rit
werd afgesloten met een borrel in
een Marktcafé. Daar had Sonja
geregeld dat de drankjes verge
zeld gingen van warme hapjes, die
gretig aftrek vonden. Zo eindigde
de najaarsrit en kunnen we terug
kijken op een geslaagd jaar. We
gaan ons nu weer opmaken voor
het Keverwinterfestijn, dit keer in
Maastricht.
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Lustrumweekend.
Meldt u aan voor ons lustrumweekend via onze website:
www.karmannghiaclub.nl
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EINDE SEIZOENSBORREL 2013
Volks Repairs in Berkel en Rodenrijs.

Afsluiting 2013.
 
 

 

 
Ja, weer een KGCN-jaar voorbij. De tijd vliegt en onze
auto's zijn, net als wij, weer een jaar ouder. Deze
quasi-diepzinnige overpeinzingen kwamen gelukkig
niet boven tijdens de Einde- Seizoensborrel bij Volks
Repairs in Berkel en Rodenrijs. Daar was het zonnige
weer niet naar, evenals de opkomst en de organisatie
van deze slotbijeenkomst. Laten we wel zijn: het ene
gemengd dubbel Sonja en Nico de Winter en het
andere gemengd dubbel Edward en Els Houweling
hadden alles tot in de puntjes voorbereid: auto's in
de juiste slagorde, hartelijk welkom en natuurlijk koffie
en thee met toebehoren, verzorgd door Charèl.
 
Sommige leden waren echter ook duidelijk bezig met
andere zaken: er moesten foto's gemaakt worden
voor de jubileumposter en de binder voor het ver

nieuwde clubblad. Maar ook daarbij kon Edward de
helpende hand bieden; hij kwam met een " hoogwer
ker"  om de foto's vanaf een bepaalde hoogte te
maken.
 
 
 
 

Gerard Dolfing heeft toen, duidelijk aangevend een
lichte vorm van hoogtevrees te hebben, een flink
aantal foto's gemaakt van drie verschillende Karman
ns.
Tijdens het fotograferen bekende hij ook niets te
hebben met allerlei Efteling- en Walibi-attracties. Zo
leer je Karmann Ghia- leden ook nog kennen van een
andere kant.
 
 
Behalve een gezellig samenzijn, had deze slotbijeen
komst ook een educatief karakter. De heer Laslo
Mogyorossy verzorgde, namens de FEHAC, een
praatje over deze organisatie en het nut ervan. Tevens
kon hij, vaak met een humoristische ondertoon,vele
vragen van aanwezigen beantwoorden. Vragen o.a.
over loodvrije benzine, de nieuwe MRB-vrijstelling
oldtimers enz.

Natuurlijk werd hij na afloop, op de bekende KGCN-
manier bedankt voor zijn inbreng. Datzelfde gold ook
voor Edward en Els: het hele bedrijf opgepoetst

voor onze ontvangst en daarom natuurlijk ook heel
hartelijk bedankt. Tot hun eigen verrassing werden
Sonja en Nico ook nog in het zonnetje gezet. (Het
duurde wel even voordat ze naar voren konden
komen; Sonja druk met de bitterballen en Nico met
het luidruchtig openen van een aantal flessen wijn.)
Helemaal terecht werden ze bedankt voor hun inzet
en aanstekelijk enthousiasme.
Na een of meerdere Einde Seizoensborrels, een
praatje en een leuke rondleiding door het indrukwek
kende pand van Volks Repairs kon iedereen, nog
steeds in zonnig weer, op huis aan. Wederom een
geslaagde KGCN-activiteit.
George en Peter.
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VAKANTIE-VERHALEN.
Met de Karmann Ghia door Midden-Europa en Italië.

Een luchtgekoelde reis.
 
Vorig jaar omstreeks deze tijd was de planning van
de zgn. Tijdreis van de LVWCN (Luchtgekoelde
Volkswagen Club Nederland) al zo ver gevorderd dat
het tijd werd om ons te bezinnen of we deze reis in z'n
geheel zouden maken of, evenals bij de Alpentour in
2008 het geval was, tegen het einde niet met de
meeste deelnemers terug naar huis te gaan, of verder
te trekken naar een leuke bestemming voor een ver
volgvakantie. Het kostte weinig moeite om te besluiten
om nog een poosje verder te gaan en als bestem
ming kozen we het Italiaanse eiland Sardinië, waar
we geen van beiden ooit geweest waren. Na enige
oriëntatie legden we een rondreis vast door het
noordelijke deel van het eiland met drie verschillende
pleisterplaatsen. Tot slot regelden we de ferry voor de
overtocht van Livorno naar Olbia en terug. Op 20 juni
2013 vertrokken we voor het eerste deel van onze
vakantie, de Tijdreis (terug naar het verleden van de
luchtgekoelde VW en diens ontwerper) met als be
stemmingen het treffen in Hessisch Oldendorf, het
gebied van de voormalige DDR met Drei Annen Hoh
nen in de Harz en de plaats Chemnitz, Tjechië met de
stad Liberec, waar we, mede door de plaatselijke
VW-club,  twee geweldige dagen beleefden en
Frymburk. We eindigden in Bruck bij de Grossglock
ner, waar we volgens traditie ongeveer alle wegen
naar en van de top hebben genomen. Was dit deel
al leuk, zeer afwisselend, boeiend en bovenal gezellig
(met bijna 70 luchtgekoelden en hun bijrijders), de
rest en dan vooral het onbekende, het nieuwe moest
nog komen.

 

Op 2 juli gingen we met onze Ghia van start voor de
rit naar Livorno (bijna 650 km), waar we bijtijds in de
avond moesten inschepen voor de overtocht. We
waren ruim op tijd en na het schreeuwkoor van de
zeelui om je binnen de kortste keren met je auto naar
je plaats te dirigeren, konden we onze hut bekijken
en daarna op het bovendek van de ondergaande
zon genieten. Even later zagen we de lichtjes van Li
vorno en het vasteland van Italië kleiner worden: we
waren weer onderweg! Direct na aankomst in Olbia
en tijdens de rit naar onze eerste bestemming viel het
 

 
aparte karakter en de afwisseling van stadjes, dorpen
en landschappen op. Het is een fantastische beleve
nis om rond te trekken in een omgeving die nog op
tal van punten zijn originaliteit heeft (kunnen) behou
den. Ook de natuur is overweldigend, zowel in het
binnenland waar het boerenbedrijf nog volop wordt
uitgeoefend, als in de buurt van of aan zee met af
wisselende rotsen, baaien, kleine en grote hagelwitte
zandstranden met het nodige vertier. Onze overnach
tingsadressen waren de eerste twee dagen aan de
NW-kant, daarna twee dagen in het binnenland en
tenslotte drie dagen aan de NO-kant bij de zgn. Costa
Smeralda. Elke dag gingen we op weg; zo bezochten
we het bergdorp Orgosolo, een voormalig roversnet,
maar sinds de vorige eeuw meer bekend om de tal
loze politiek getinte muurschilderingen, de berenrots
en Capo Testa, beide zeer bezienswaardige uitlopers
in zee, het eiland Maddalena tussen Sardinië en
Corsica. Tevens Porto Cervo, waar kapitale jachten,
Bugatti's, Ferrari's, Lamborghini's en Maserati's geen
uitzondering zijn, maar een vuurrode Karmann Ghia
cabrio wel.(Toch wel leuk!)

 
 

 
En de plaats Selido waar jaarlijks en al sinds eeuwen,
een grandioos paardenspektakel plaatsvindt, gere
lateerd aan een heilige.(Ik geloof Constantinus). We
hebben ontzettend veel gezien en niet alleen onze
ogen en oren de kost kunnen geven, maar ook de
zorg voor de inwendige mens is op Sardinië in goede
handen. Eten en drinken is zondermeer super! Aan
alles komt een einde en zo moesten we op 11 juli weer
met de ferry terug naar het vasteland. Onderweg
naar huis ging het door Zwitserland, de Gotthardpas,
de prachtige Sustenpas, Brienzerzee, Interlaken,
Thunersee en daarna rechtuit naar Zoetermeer. Het
meeste werk is verzet door de Ghia, maar liefst ruim
5600 km en zonder echte troubles. Klasse!! Het was
een onvergetelijke reis!
Mick Werner.
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Lieve mensen!
Heel hartelijk bedankt voor de mooie ketting  en het leuke boek dat we van jullie hebben gekregen. Veel te
gek! We werden heel erg verrast vanmiddag bij de Eindejaarsborrel. Wat kunnen jullie allemaal stiekem
(leuke) dingen organiseren. Maar voor alle duidelijkheid: we vinden het leuk om te organiseren en als er dan
zoveel enthousiasme voor is en we het heel leuk hebben met z'n allen, dan is het voor ons meer dan voldoen
de! Dus nogmaals bedankt!!!
Nico en Sonja de Winter.

Toppers!
 
Op de Eindejaarsborrel en op een zeer gepaste locatie " Volksrepairs" te Berkel en Rodenrijs, werden Sonja
en Nico welverdiend in de spotlights gezet. Zij vinden het organiseren van meetings en ritten, op welk front
dan ook, een sport en voeren dit uit met volle overgave. Daarom werd tijdens de Ardennen-rit unaniem be
sloten deze twee toppers een extra opsteker te geven voor hun tomeloze inzet! We spanden samen voor een
geheime inzameling, zo ook nog tijdens de Najaarsrit om voor beiden een bijzondere opsteker te kunnen
scoren. Dat is ons gelukt: Sonja een prachtig collier en Nico leesvoer " Het kleine wonder" ! John en ik kunnen
namens alle leden uitspreken dat zij ons clubwonder zijn met hun onvoorwaardelijke inzet. De zomerrit en
zeker niet te vergeten het 20-jarig jubileum zijn alweer in de pocket! Dus namens ons allen zeggen we:
" Wintertjes, laat het jullie welgevallen! " Jullie gaven aan dat het niet nodig was, maar wij sluiten daarop
aan: " Als het nodig is, dan is het ook niet speciaal meer! " 
Namens alle leden van de KGCN: Mieke en John de Lang.

 

Als het nodig is, dan is het ook niet spe
ciaal meer! 
Geen Quote 500, maar welverdiend in de Toplijst Quote KGCN.
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DE KARMANN VAN …………Fred Sijm.
 

Fred.
WIE IS FRED?
Fred Sijm is 63 jaar, getrouwd met Alma, hebben 2
zoons, 2 schoondochters, 3 kleindochters en 1 klein
zoon. Fred heeft na zijn schooltijd 11 jaar gewerkt bij
de Volkswagendealer Groot Toerisme in Eindhoven
en heeft daarna van zijn hobby zijn werk gemaakt.
Vanaf 1980 heeft hij zich beziggehouden met de
restauratie van Kever cabriolets, Karmanns en Pors
ches. Hij importeerde de originele onderdelen vanuit
Duitsland en vele auto's vanuit Californië, zowel om
te restaureren als voor de direkte verkoop. Momenteel
is Fred bezig met de restauratie van een Porsche
cabriolet 356 van 1961 en met een JaguarXK van
1951.
DE AUTO VAN FRED:
Fred heeft een Karmann Ghia cabriolet, volledig ge
restaureerd, in concoursstaat, die vele prijzen heeft
gewonnen in binnen- en buitenland. (Eerste eigenaar
Piet Schrijvers, oud doelman van Ajax en Nederlands
elftal.) Daarbij een Kever cabriolet USA uitvoering
1978, een Porsche 911SC van 1982 en een, nog niet
zolang geleden volledig gerestaureerde VW SO34 T1
camperbus uit 1961. Ook verplaatst hij zich soms in
een New Beetle cabriolet van 2004 met net 20.000
km....
 

WAAROM EEN KARMANN GHIA?

Als 13-jarige jongen " hielp" hij zijn zwager met de
restauratie van een Karmann met schade en viel toen
al voor het sportieve model, veel mooier dan de Ke
vers die zijn vader reed.
WIE DOET HET ONDERHOUD?
Dat doet Fred natuurlijk zelf!!
 
 
 
 

HOEVEEL KILOMETER PER JAAR RIJD JE?
Gemiddeld ruim 2000 km per jaar, echte oldtimer ki
lometers.
MAG ER IEMAND ANDERS IN JE KARMANN RIJDEN?
Alleen zijn beide zoons.
WAT IS JE MOOISTE RIT TOT NU TOE?
De vele ritten die we met onze vriendenclub, de VMCC
(Vrije Merken Cabrio Club) hebben gemaakt in bin
nen- en buitenland.
WAT IS HET BESTE MUZIEKNUMMER OM TE BELUISTE
REN IN EEN KARMANN GHIA?
Comfortably numb van Pink Floyd.
IS HET EEN POOR MANS' PORSCHE?
" Absoluut niet!! Ik zal eerder de Porsche verkopen dan
de Karmann!" 

 
 

 
 
ANEKDOTE:
In 2000, toen we met de Kever cabrioletclub naar
Swiss Open gingen, hadden we op dat moment geen
Kever of Karmann beschikbaar en moesten we
noodgedwongen met onze Austin Healey rijden. Op
beide voorschermen had ik met dubbelzijdige tape
een afgezaagd achterklep-embleem van Karmann
gemonteerd en menigeen geloofde de story " dat er
ook Healy's bij Karmann gebouwd waren, maar dat
weet bijna niemand!" Alles is toen goed gegaan,
maar de mensen van de Zwitserse Cabrioclub namen
mij dit toch niet geheel in dank af. Beetje aan de rand
parkeren s.v.p..........
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It is not a car, it is a Karmann Ghia
Restauratieverslag van de AL-99-28 (Deel 2)
 Geduld is een schone zaak.

 
In de Ghia Varia van december
2012 is het eerste deel van mijn
restauratie-avontuur verschenen.
Nu, een jaar later, kom ik met het
tweede deel. Een jaar later, the
story of my life. Mijn geduld wordt
namelijk behoorlijk op de proef
gesteld. In deel 1 heeft u kunnen
lezen dat ik in oktober 2011 begon
nen ben met de body off restaura
tie. De bodem was enorm slecht
(veel platen aan elkaar gelast) en
werd geheel vervangen. De body
had het nodige laswerk nodig en
de achterzijde werd zowat in zijn
geheel vervangen. De body is ge
straald, nagestraald en verzinkt.
De bumpers zijn schitterend geres
taureerd en de body hoeft alleen
nog maar strakgetrokken en ge
spoten te worden. Dat was een jaar
geleden. Het straktrekken is, door
de barre winter van 12/13 een
paar keer noodgedwongen uitge
steld. Toen het voorjaar echter
aanbrak, was mijn ouwe trouwe
Karmann Ghia eindelijk toe aan
haar facelift. Henk, de spuiter,
heeft vakwerk geleverd en heeft de
body strak gekregen, nadat Henny
van Kranen (bekend van de adver
tentie op de achterzijde van de
Ghia Varia) zijn kunsten heeft laten
zien met zijn perfecte laswerk. De
koets behoefde zo hier en daar wat
modificaties. In april 2013 gingen
Louise en ik een weekje naar Frank
rijk. We genoten daar weer in ons
zo geliefde Picardie. Op mijn
smartphone keek ik op Facebook
en zag daarop stralende foto's van
mijn Karmann Ghia. Henny had de
tekst erbij gezet: Hans, je kunt gaan
opbouwen!"  Ik sprong een gat in
de Franse lucht. Ja, ik heb ervoor
gekozen zelf de auto op te bou
wen.

 

 
Eenmaal thuisgekomen heb ik mijn
opgespaarde verlof opgenomen
en ben een aantal weken 4 dagen
in de week aan het opbouwen
geweest. Daarnaast werkte in nog
twee dagen voor mijn werkgever.
De buren van Henny vroegen zich
al af of ik met pensioen was. Nou...
bijna..... Het opbouwen viel in het
begin niet mee. Maar na verloop
van tijd kreeg ik meer lef en raakte
eraan gewend dat niet alles mak
kelijk zou passen; soms moet je
gewoon improviseren. Aan be
langstelling en hulp heb ik niet te
klagen gehad. Raymond des Brou
vie heeft me een dag geholpen
met de voorbumper en de koplam
pen. Dirk en Keith van de Zwan
hebben geholpen met het opbou
wen van de motor, die ze ook heb
ben voorzien van een elektrische
ontsteking.

 
 

Tom en Ilse Kouters kwamen speci
aal vanuit Veldhoven " even"  naar
Krimpen aan de IJssel om te kijken.
Daarnaast kreeg ik via het forum
veel steunbetuigingen. Helemaal
leuk! Aan mijn parttime werk bij
Henny van Kranen kwam een
einde en ik moest mijn Karmann
Ghia naar CJ in Culemborg bren
gen voor de bekleding. Ik ben on
gelofelijk trots op mijn opbouwwerk
en ik ben inmiddels behoorlijk des
kundig geworden, mag ik wel on
bescheiden zeggen. De auto was
klaar voor de bekleding en de
nieuwe cabriokap. Monter bracht
ik eind juni de Karmann Ghia naar
CJ in Culemborg, helemaal klaar
op de bumpers en de nieuwe vel
gen na. De jongens van CJ had
den echter een jaar eerder op mijn
komst gerekend en zij hadden het

 
op dat moment knetterdruk. Goeie
zaak toch, dat betekent dat ze
kwaliteit leveren. Maar ik was wel
enigszins teleurgesteld dat mijn
auto niet direct onder handen
werd genomen. Sikkeneurig doen
heeft geen zin, ik heb gezocht naar
kansen en die heb ik gevonden.
Omdenken,wordt dat genoemd.
Daar zijn leuke boekjes over ge
schreven. Ik heb dus van de gele
genheid gebruik gemaakt om in
mijn zomervakantie de bumpers
op mijn auto te schroeven en de
nieuwe velgen met nieuwe ban
den te monteren. Ik heb daarbij
anderhalve week dagelijks van
Ridderkerk naar Culemborg getuft
om die klusjes te doen.

 
 

Het is allemaal geweldig goed
gelukt. Op dit moment wordt er bij
CJ hard gewerkt aan de nieuwe
cabriokap. Vervolgens worden de
nieuwe vloerbedekking, de deur
panelen en de gerepareerde stoe
len gemonteerd. Dan is AL-99-28
klaar! Tenminste.... op een paar
klusjes na!
- De pedalenset moet nog geïnstal
leerd worden.
- De kabelboom moet nog aange
sloten worden op de zekeringen
kast en de meters.
- Remolie vullen in het systeem en
ontluchten van de remmen.
- Olie vullen in het carter en het
luchtfilter.
- Verlaagde spindels voor monte
ren.
- Alles nalopen of alles wel vast zit.
- APK keuren.
- Schorsing opheffen.
- Taxeren tijdens de technische
dag. (Ik ben zeer benieuwd)
- En dan rijden maar voor de ko 17
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TOUR AMERICAL 2013 (Deel 3)   
HET GROTE AVONTUUR KOMT NU BANGELIJK DICHTBIJ, MAAR DE KG EN
WIJZELF ZIJN ER WEL KLAAR VOOR.
 

mende 25 jaar?
Mijn geduld is de afgelopen twee
jaar behoorlijk op de proef gesteld.
Kwaliteit is echter belangrijker dan
snelheid. Ik heb in die periode ook
veel geleerd van de techniek; ik
weet nu zo ongeveer waar ieder
schroefje zit.

Gelukkig heb ik de afgelopen twee
jaar kunnen genieten van de eve
nementen. Ik ben een paar keer
met Bernard Haak meegereden en
voor de Ardennenrit en de najaars
rit heb ik de Karmann Ghia van
Willen Neelen mogen lenen. Hele
maal geweldig. Overigens heb ik

mijn restauratie uiteraard in zijn
geheel op film gezet. Ik heb immers
tijd genoeg gehad om die beel
den te monteren. In 2014 ben ik
met mijn schitterende blauwe Kar
mann Ghia weer bij de evenemen
ten. Te beginnen bij de technische
dag en dan natuurlijk tijdens het
20jarig bestaan van onze mooie
club. 
 
Tot dan!!!
Hans de Vries.

De laatste voorbereidingen.
 
Een van de belangrijkste onderdelen van deze, toch
wel bijzondere onderneming, is nu achter de rug,
namelijk de Karmann Ghia op de boot krijgen. Na
enkele extra contacten met de reisorganisatie en de
verzekeringsmaatschappij, alsook een laatste brie
fing op maandag 9 september, zijn nu alle noodza
kelijke documenten in orde. Dat zijn er inmiddels heel
wat, om de KG door de Belgische Douane te krijgen
en de Douane en Immigratiedienst in de verenigde
Staten binnen te loodsen. Tijdens die laatste briefing
werden we in het bezit gesteld van een mooie rally
plaat en ons deelname-nummer.
We werden gevraagd deze reeds op de wagen aan
te brengen en dat hebben we ook gedaan. Er werd

ons eveneens gevraagd
aan de batterij een
extra plus en min-
draad van ongeveer
een meter aan te bren
gen voor de aanslui

ting van een " track and trace-systeem" . Dit systeem
maakt het mogelijk de wagen, dankzij een code, op
het thuisfront te kunnen volgen. Een leuk extraatje.
Daar de KG leeg en in zuivere toestand aangeboden
diende te worden bij de Belgische Douane, hebben
we de reserveonderdelen met bijbehorende paklijst
apart verpakt moeten afgeven aan de reisorganisa
tie. In een plastieken koffer hebben we 26 onderdelen
gestopt, ons gedeeltelijk aangeleverd door Rogi
Classics uit Sprundel. Deze onderdelen moeten de
meest voorkomende pannes kunnen helpen oplos
sen. Deze dienen afzonderlijk naar de Verenigde

 
Staten te worden overgebracht en zullen ons ter
plaatse weer ter beschikking gesteld worden. We
gaan er dan ook van uit, dat we dit avontuur zonder
al te grote problemen zuullen kunnen maken, de re
putatie van Volkswagen indachtig. De Karmann Ghia
is op dinsdag 17 september afgereist naar Zeebrugge
om plaats te nemen op de terminal naast de andere
deelnemende oldtimers om de daarop volgende
zaterdag 21 september op de boot te gaan.
Na 10 dagen kan de auto dan weer aan land, op
Amerikaanse bodem. Onze KG heeft probleemloos

de tocht naar Zeebrug
ge gereden, dit kon
dan als allerlaatste test
volstaan om met een
gerust hart op 7 okto
ber onze auto achter

na te reizen. Dit grootse evenement kan beginnen,
joepie!!! Mijn nachtrust uiteraard bevorderend. In de
komende dagen nog de valiezen inpakken en dollars
ophalen bij de bank en dan onze KG achterna
gaan....
See you in the U.S.A.

Jose en Fred.
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EVENEMENTEN KALENDER 2014
4-5 januari              Kever Winterfestijn - Mecc Maastricht
9 maart                   Algemene Leden Vergadering(Let op datum is gewijzigd)
12 april                   Technische dag
17-18 mei               Jubileum-weekend 20 jaar KGCN - Burgh-Haamstede 
6 juli                        Zomerrit
7 september           Najaarsrit
11 oktober              Najaarsborrel - Afsluiting sezoen  
 
 

LEDENMUTATIES
Nieuwe Leden
2131242    Frome, B.J.          Zende 8, 7861 BJ Oosterhesselen, zoekende
2131243    Peters, B.W.        Ossenmarkt 7, 1398 AP Muiden, zoekende
Opgezegd per 31 december 2013
2131233    Geelen, H.          Tijpoort 38, 3312 WB Dordrecht, 14 Cabrio 1968
2101172    Eikelenboom, R.  Oost Ravenweg 7, 8162 PJ Epe, 14 Coupé 
2050937    Hendriksen, J.H. Rozemarijnlaan 28, 5271 NK St. Michelsgestel, zoekende  

Jubileumaanbieding: Stallen vanaf € 25,- per maand 
vrijwel zonder beperkingen! 

Wilt u zeker zijn van een plekje deze winter? 

Reserveer dan nu alvast uw plaats:  stuur ons een email  
info@oldtimerstallinglimburg.nl / www.oldtimerstallinglimburg.nl 

6 dagen per week geopend.  Continu videobewaking.  
                                        Tel. 06-30284814/046-7370130 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Evenementen Buitenland
30, 31 mei en 1 juni    European KarmannGhia Meeting, Toscane, Italië
6 tot 9 juni                   Internationales Karmann Ghia Treffen der IG Lippe im Ruhrpott 
27-29 juni                    KGOC (GB) International Rally in Worcestershire en Shropshire
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Egmond aan Zee.
 

 

 
Egmond aan Zee, de Boulevard,
een mooie zomerse dag. Afgaand
op het kenteken van de 2CV (deze
heeft een eerste afgifte in septem
ber 1964) en die van de Morris
Minor (eerste afgifte in janua
ri 1959), zal het ergens half jaren
'60 zijn geweest. Voor een lekker
 

 
 
 
dagje naar het strand is Egmond
aan Zee een geliefde plek en ook
zeer in trek bij onze Oosterburen.
De Karmann Ghia op de foto komt
dan ook uit Duitsland, uit Mulheim
(MH) aan de Ruhr, Nordrhein West
falen. En zo te zien komt ook nu een
groot deel van de de bezoekers in
Egmond uit Duitsland.
 

 

 
De Boulevard is in al die jaren wel
flink veranderd. Alle hotels en res
taurants van toen, zijn tegen de
vlakte gewerkt. Grotere en moder
nere exemplaren zijn er voor in de
plaats gekomen om maar zoveel
mogelijk toeristen te kunnen her
bergen. Ook het kleine huisje op
de Duin is verdwenen en is de ho
rizon " vervuild" door flats. Gelukkig
staat de vuurtoren J.C.J. van Spe
ijk, gebouwd in 1834, nog trots en
fier langs de kustlijn om in storm
achtige tijden de schepen op zee
te waarschuwen.
 
Gerard Dolfing

TOEN EN NU.
 

TOEN VAN WIE?
Van wie is deze auto?
In de volgende Ghia Varia
het antwoord.
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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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22ste KEVER WINTER FESTIJN
4 en 5 januari 2014
M.E.C.C. Maastricht.

Thema Volkswagen en sport.
 
Voor de 22ste keer vindt op 4 en 5 januari 2014 het
Kever Winter Festijn plaats, nu in het M.E.C.C. Maas
tricht. Het luchtgekoelde indoor evenement is een
ontmoetingsplek voor liefhebbers uit het hele land en
waarschijnlijk nu ook  voor liefhebbers uit België en
Duitsland. De KGCN zal daar natuurlijk ook aanwezig
zijn. Op onze stand staan twee Karmann Ghia's: van
Richard Tummers en van Richard Deckers. Ook zal er
een zestal schilderijen te zien zijn, gemaakt door
leerlingen van de Mozarthof, een school voor zeer
moeilijk lerende kinderen uit Hilversum. Deze leerlin
gen hebben doeken gemaakt met het onderwerp
Karmann Ghia en Wintersport. De bezetting is ook
rond; gedurende het weekend zullen Nico en Char
lotte Zwakman, George Steur, Patrick Baptist, Dirk en
Keith van de Zwam, Peter de Jong en natuurlijk Nico
en Sonja de Winter aanwezig zijn.
 
 

 
Het thema dit jaar is Volkswagen en Sport. De deel
nemende clubs en professionals zullen meedingen
naar een trofee als beste stand of beste VW klassieker,
dit alles met een sportieve aankleding.

  
Het Kever Winter festijn is eigenlijk opgebouwd op drie
elementen: de Onderdelenmarkt (Nationale en in
ternationale handelaren en particulieren zijn verte
genwoordigd op de auto- en onderdelemarkt), de
Technische Workshops ( Er zijn diverse workshops
voor de Volkswagenklassieker, gepresenteerd door
ervaren professionals) en de Show&Shine (Clubs
laten hun mooiste auto's zien.)
Op het programma staan ook het organiseren van
het grootste Porsche 914 Indoorplein, de traditionele
Kever Winter Fotowedstrijd en traditiegetrouw wordt
op zondag na de prijsuitreiking voor de beste stand,
beste klassieker van de autoshow een prachtige VW
Kever verloot onder de aanwezigen.
De verhuizing van het Kever Winter Festijn van Rosma
len naar Maastricht heeft nogal wat gemengde  re
acties opgeleverd. De afstand is voor veel deelnemers
toch een bezwaar. We gaan het ervaren,maar De
Karmann Ghia Club Nederland is present. Natuurlijk
besteden we daar ook aandacht aan ons 20-jarig
bestaan en de viering op 17/18 mei in Burg-Haamste
de. We zien u graag op onze stand op 4 of 5 januari
in Maastricht.
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06-36310893 - info@rogiclassics.nl
www.rogiclassics.nl

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

onderdelen.

25



KARMANN GHIA CLUB NEDERLAND

KARMANN GHIA CLUB NEDERLAND

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 on
dersteunen. Voor € 80,00 per jaar brengen wij uw organisatie onder de aandacht en ondersteunt u onze
vereniging. De sponsorlink is geen alternatief voor bedrijven die hun VW/luchtgekoelde diensten/producten
willen aanbieden. Hiervoor bieden wij u de mogelijkheid om te adverteren. 

 

 

 

 

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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