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VOORWOORD.
20 jaar Karmann Ghia Club, met dank aan onze adverteerders/sponsors.
 
Dit is het eerste voorwoord in ons 20 jarig bestaan. Zoals ik vorige keer al schreef zullen we er een mooi jaar
van gaan maken, met als hoogtepunt het Internationale Lustrumweekend. Op het moment van schrijven
hebben we de grens van 100 deelnemers gepasseerd en hebben we deelnemers uit 8 verschillende landen.
Het doet me ook deugd om Nederlandse inschrijvingen te zien op het internationale evenement van de IG
Lippe, die 3 weken na ons lustrum wordt gehouden. En wellicht gaan er ook Nederlanders naar Italië of En
geland. Indien je naar een buitenlands evenement gaat, laat het mij dan weten en wellicht ook via een
verslag aan de rest van de leden.
Aan het begin van dit lustrumjaar wil ik ook graag de aandacht vestigen op onze adverteerders. Zonder de
adverteerders had de club er minder goed voorgestaan en hadden we nooit gratis deelname aan onze
evenementen kunnen vasthouden of zo'n mooi clubblad kunnen maken als nu. Vanaf deze plek wil ik
daarom alle adverteerders van harte bedanken voor hun " sponsoring" van de club.
Sommige van de adverteerders hebben al een hele lange band met onze club. In de allereerste editie van
de Ghia Varia hadden we vier adverteerders, waaronder Henny van Kranen en Fred Sijm. Deze heren/bedrij
ven adverteren nog steeds in de Ghia Varia. Fred is er een tijdje tussenuit geweest, maar Henny is al 20 jaar
lang een trouwe, vaste adverteerder in het clubblad, waarbij hij vanaf augustus 1996 de belangrijke adver
tentie op de achterpagina voor zijn rekening neemt. Voor hem is het zijn vierde lustrum als adverteerder. Als
we binnen de club, naast ereleden, ook ere-adverteerders zouden kennen, dan had Henny deze titel zeker
gekregen.
Het afgelopen jaar zijn we ook twee belangrijke adverteerders kwijtgeraakt. Volkswagen heeft 18 jaar gead
verteerd in ons clubblad. Ze hebben echter enige tijd terug besloten om te stoppen met alle advertenties in
clubbladen. En dat is voor ons toch een behoorlijke financiële aderlating. Ook VW Classics heeft besloten te
stoppen met adverteren in Nederlandse clubbladen. Na 10 jaar op de binnenzijde van de voorpagina te
hebben gestaan met vele mooie advertenties, zijn we eind vorig jaar genoodzaakt geweest op zoek te gaan
naar een nieuwe adverteerder voor deze pagina. We zijn blij dat Lars Neuffer (adverteerder sinds juli 1997)
vanaf nu deze kleurenpagina heeft willen opvullen.
Zonder adverteerders kan de club niet bestaan, dus beste leden, indien je iets zoekt voor je auto, zoals on
derhoud, onderdelen, nieuw interieur/kap, verzekering of taxatie, denk dan aan onze adverteerders! En
wellicht net zo belangrijk, laat onze adverteerders bij een eventuele besteding ook weten dat je lid bent van
de KGCN en dat we aan ze denken, zodat we de samenwerking met onze huidige adverteerders nog zo lang
mogelijk kunnen behouden.
 
Patrick Baptist.
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Industrieweg 110
2651 BD Berkel en Rodenrijs

 Nederland
 

telefoon: +31(0)10 - 5223577
 fax: +31(0)10 - 5226809

 Info@volksrepairs.nl
 www.volksrepairs.nl

VolksRepairs

Aircooled ProfessionalsAircooled Professionals

Openingstijden: 

Maandag t/m vrijdag:
8.30 tot 12.30 en  13.00 tot 17.30 uur

Woensdagavond koopavond:
19.00 tot 21.00 uur

Zaterdag 09.00 tot 13.00 uur

Volg ons op Facebook

Volg ons op Twitter: @VolksRepairs

APK keuringen
Onderhoud
Reparatie

Restauratie
Occasions

Superstore voor 
de klassieke
Volkswagen

Webshop met 
bijna 10.000 

artikelen 
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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
0181- 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
mei 2014.
De deadline voor kopij is:
31 maart 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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Classic Works is een nieuw bedrijf met veel 
ervaring in het onderhouden, repareren, 
restaureren van klassieke auto’s, met name 
gespecialiseerd in VW en Porsche. Naast APK, 
onderhoud en schadeherstel kunt u bij ons ook 

terecht voor een gehele restauratie.

Website: www.classicworks.nl
E-mail: info@classicworks.nl
Telefoon: +31 (0)497-556963
Adres: Kennedylaan 14b 5571 KC Bergeijk

 

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
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Karmann Jubileum Weekend  
 
U heeft het goed gezien, u heeft het goed gelezen,
 
17 en 18 mei moet u weer bij de Karmann Club wezen.
 
Voor het 20 jarig jubileum dit jaar
 
komen de Karmanners bij elkaar.
 
Om te praten, te lachen, te rijden, eten en te drinken,
 
en om weer eens het glas te heffen en te klinken.
 
Het is altijd weer een vaste ploeg waar je op rekenen kan,
 
ook al ontbreken daar ieder jaar wel weer enkelen van.
 
Nieuwe leden komen de geleden versterken,
 
je leeftijd ga je steeds meer voelen en merken.
 
Waarom lijkt het of het leven sneller gaat als je ouder wordt,
 
terwijl een uur, week, maand even lang is, of even kort.
 
Geniet van elke minuut die je kan,
 
ga er op uit in je Karmann.
 
Buitenland reizen stonden op het program,
 
over uw avonturen raakte u niet uitgepraat toen u thuis kwam.
 
Wilt u meer indrukken en ervaringen gaan vergaren,
 
zult u wat tijd op moeten sparen.
 
Om met de Karmann Club op tour te gaan,
 
binnen Nederland, in het buitenland of naar de maan.
 
De ritten zijn altijd goed verzorgd,
 
de gezelligheid is gewaarborgd.
 
Voor indrukken en avonturen moet de verstandige Karmanner bij de club wezen,
 
in mei dus zeker naar het feest, de gegevens staan in het clubblad te lezen.
 
U hoort de laatste nieuwtjes, terwijl u geniet van een TOP buffet,
 
gelardeerd door een eerste klas entertainmenr, dus echt je van het!
 
Op ons jubileum mag niemand ontbreken door een mankement,
 
dat geldt voor iedere Karmanner, vrouw of vent.
 
Noteer dus in uw agenda deze dag,
 
dit feest is iets dat u beslist niet missen mag.
Anja Tribus.
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Oldtimer-maatregel van kracht.
 FEHAC nieuws

De kogel is door de kerk.
De Eerste Kamer heeft in december ingestemd met het belastingplan 2014 en daarmee met de oldtimer
maatregel. Er is veel over te doen geweest en de inhoud zal allen bekend zijn. Toch nog even een korte te
rugblik. In het regeerakkoord werd aangekondigd dat " voor het milieu "  alle oldtimers volledig MRB zouden
moeten gaan betalen. Het " milieuverhaal"  was al snel onderuitgehaald, wat overbleef was een ordinaire
belastingverhoging. Met vereende krachten hebben we dat gelukkig deels om weten te buigen. De vrijstelling
>40 jaar is volledig behouden. Voor motoren, bedrijfsvoertuigen en personenauto's op benzine is er een
overgangsregeling met een maximumtarief van € 120,00 per jaar en een winterstop. Voor velen van u was
dat al een grote geruststelling en velen hebben verheugd gereageerd. Enkelen niet en dat is ook begrijpelijk,
want er zijn groepen die hard getroffen worden. Niet alleen de dagelijks-rijdende-niet-echte-liefhebber, maar
er zijn ook " echte" liefhebbers die onevenredig zijn getroffen. Deels door weeffouten en deels door verande
ringen die Financiën eenzijdig heeft aangebracht nadat het " oldtimer-accoord" mondeling tot stand was
gekomen. De FEHAC heeft zich tot het eind toe ingespannen om- terwijl we het accoord respecteren- die
weeffouten te herstellen. We moeten nu vaststellen dat dat nog niet is gelukt. Op de recente ALV is nogmaals
uitgelegd hoe alles is verlopen.
Maar het laatste woord is hierover ongetwijfeld nog niet gezegd. Hoewel voor veel liefhebbers de kou uit de
lucht is, zijn er ook leden die op persoonlijke titel bezwaar willen maken. Dat recht heeft een ieder en zeker
de mensen die onevenredig door een weeffout benadeeld worden. Wij zullen hiervoor op korte termijn een
modelbezwaarschrift aanreiken dat u ook aan uw leden ter hand kunt stellen. In de opbrengstberekeningen
heeft de Belastingdienst vastgehouden aan een                        " gedragseffect" dat leidt tot 15% schorsingen.
We denken dat het wezenlijk meer zal zijn. We hebben de hoop dat wanneer de reële effecten zichtbaar
worden, bij MinFin de deur weer open zal staan om te praten over de diverse voorstellen die we al meermaals
hebben gedaan voor het repareren van de weeffouten. Daarnaast blijven we natuurlijk in nauw contact met
de andere partijen die actief zijn op dit gebied en wij zullen u bij gelegenheid op de hoogte houden van de
ontwikkelingen en initiatieven.

Alpe d'Huzes.
Op de Technische Dag (6 april 2013) bij Rogi Classics werd gecollecteerd voor Harald van Dongen, die met
team Dongen ging deelnemen aan de Alpe d'Huzes. Deelnemers aan deze fietstocht verzamelen op deze
manier geld voor het KWF.
Tijdens deze dag vertelde Harald hoe hij hierbij betrokken was geraakt. Op emotionele wijze vertelde hij het
verhaal van Tasj, de vriendin van zijn broer. Ze was een paar weken daarvoor aan kanker overleden en hij
wilde ter nagedachtenis aan haar een daad stellen. Om te mogen deelnemen aan de Alpe d'Huzes had hij
een streefbedrag van € 2500,00 nodig en dat bedrag heeft hij, na verloop van tijd ook ruimschoots gehaald.
Na maandelange voorbereiding was het op 1 juni eindelijk zover. De conditie was niet optimaal: na het
overlijden van Tasj is Harald geregeld ziek geweest, de spanning is eruit gekomen en dat heeft allemaal de
nodige energie gekost, weinig slapen......de zorgen braken op. 
Op 5 en 6 juni fietst Harald samen met zijn broertje de berg meerdere keren op en af. Trots zijn ze op elkaar,
maar natuurlijk ook heel emotioneel. Het plan van Harald om 5 keer de berg te bedwingen, lukt tot zijn eigen
teleurstelling niet. Hij houdt het bij 4 keer. Aan het eind van de dag gaat de hele Dongen-groep nog een
keer met z'n allen over de streep, wederom een fantastisch moment. Het was een mooie week, veel gelachen,
maar ook veel gehuild. Een schitterend team met een heleboel fijne mensen en een geweldig resultaat.
Kanker is een ziekte met vaak dodelijke afloop. Maar de hoop is gerechtvaardigd dat kanker tot een chroni
sche ziekte evolueert. Hiervoor is onderzoek nodig en veel geld. Alpe d'Huez is opgericht met als doel de
onmacht die door kanker ontstaat, om te zetten in (financiële) kracht en de deelnemers hebben de abso
lute overtuiging dat ze de grootst mogelijke voldoening bereiken als je je met hart en ziel inzet voor een ander.
En dat heeft Harald gedaan!
 

KGCN helpt Harald van Dongen.
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KEVERWINTERFESTIJN
In de MECC te Maastricht.

KGCN in een nieuw jasje.
 
Taditiegetrouw vond de " Nieuwjaarsreceptie" van de
luchtgekoelde VW-liefhebbers plaats tijdens het Ke
verwinterfestijn, dit keer in Maastricht. Clubs en han
delaren waren op 3,4 en 5 januari weer actief, hoewel
er beduidend minder waren dan voorgaande jaren
in Rosmalen. De KGCN was natuurlijk ook vertegen
woordigd. De clubstand had, dankzij de medewer
king van Erst Miero, een make-over gehad: de pane
len waren bespannen met nieuw doek en dat gaf de
clubstand een betere uitstraling.

 

 
Op vrijdagmiddag (en een deel van de avond) werd
door Nico, Sonja, Dirk, Keith, George en Patrick alles
in orde gebracht. Over gebrek aan belangstelling
hadden we op zaterdag helemaal niet te klagen. Op
zondag waren er beduidend minder bezoekers, maar
onze club heeft gedurende dat weekend toch 9
nieuwe leden kunnen inschrijven.

 
 

 
Ook zijn er twee van de zes schilderijen verkocht die
als winterversiering op de nieuwe panelen hingen en
als klap op de vuurpijl werd op zaterdag de witte
Karmann Ghia van Richard Tummers voor de vraag

prijs verkocht aan een Belgisch echtpaar. Ze hadden
al een optie op een andere, veel mindere Karmann,
maar deze was het toch helemaal. En uiteindelijk had
de vrouw (Is dat eigenlijk niet altijd zo???) de beslis
sende stem. Voor iedereen luid en duidelijk riep ze:
" Ik koop hem!!!"  Ze bleef glunderend rondlopen bij
haar nieuwe aanwinst, terwijl manlief de papieren in
orde maakte met Richard. Er zijn in dat weekend heel
wat kopjes koffie door Sonja geschonken, de verzor
ging was weer uitstekend geregeld.

 
 
 

 
Zondagmiddag kon alles weer opgeruimd en ingela
den worden en was weer een Keverwinterfestijn
voorbij. De luchtgekoelde VW is natuurlijk maar een
vervoermiddel, een blikken ding op wielen, een
massaprodukt waarvan er miljoenen zijn gebouwd.
Maar als je de dromerige, soms fanatische blik ziet in
de ogen van veel bezoekers, dan besef je dat de
gevoelswaarde heel groot is voor deze auto's. Daar
om in november toch maar weer naar Maastricht,
naar het volgende Keverwinterfestijn?

 George en Peter.
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CLASSIC WORKS
Karmann Ghia Clublid gaat nieuw avontuur aan.

Quality by passion.
Het is even zoeken aan de Kenne
dylaan in Bergeijk, want nergens
staat een reclamebord dat wijst op
de aanwezigheid van een werk
plaats met de naam Classic Works.
Maar eenmaal de ingang rechts
van het gebouw gevonden te
hebben, heet Tom Kouters, de
kersverse eigenaar van Classic
Works ons welkom. Het meege
brachte flesje wijn, namens de
KGCN, wordt omgewisseld voor
koffie en een flinke vlaaipunt.

 

 
Classic Workjs is een voortzetting
van Frankys Classic Service dat in
juli 2013 zijn deuren moest sluiten.
Teneinde dit bedrijf met passie,
ervaring en vakkennis van klassie
ke automobielen niet verloren te
laten gaan, is Tom met hetzelfde
team mensen dit nieuwe bedrijf
gestart. De complete inboedel is

overgenomen en verhuisd naar
het nieuwe pand, een voormalige
originele VW-garage. De verhui
zing was een gigantische klus: al
leen al 130 pallets met gebruikte
onderdelen. Tom liep al langer met
de gedachte een dergelijk bedrijf
te starten en deze kans heeft hij
benut. Een bedrijf in afgeslankte
vorm, wel efficiënter en bovendien
in een groter pand. En het is inder
daad een indrukwekkend pand:
een werkplaats voor plaatwerkre
paraties met alle benodigde ma
chines en apparatuur die geschei
den is van een aparte werkplaats
voor de overige werkzaamheden.
Voor de ondersteuning van de
werkzaamheden is er een uitge

breid magazijn met veel speciale
onderdelen voor VW en Porsche. In
de werkplaats is duidelijk te zien
dat er vakkundig aan diverse pro
jecten wordt gewerkt. Tom is dan
ook uitermate trots op het bedrijf

en zijn team; ongeveer alles disci
plines van het restauratieproces
worden beheerst.

 

 
Na de rondleiding en nog een kop
koffie, gingen we weer op huis aan.
Zo'n bezoek van de redactie van
Ghia Varia is leuk, maar er moet
natuurlijk wel gewerkt worden bij
Classic Works. En, oh ja, binnenkort
worden reclameborden geplaatst.
 
George en Peter.
 
 
Classic Works +31(0)497-556963
Kennedylaan 14b  5571KC Berge
ijk.
info@classicworks.nl      www.clas
sicworks.nl
 

OPROEP
Nummer 100 GHIA VARIA

Jubileumnummer.
Het volgende nummer van Ghia Varia zal nummer 100 zijn. De uitgave van dit nummer valt gelijktijdig met
het 20 jarig bestaan van de KGCN. De redactie wil dat jubileumnummer vullen met mooie verhalen, foto's
en andere wetenswaardigheden uit het rijke verleden van onze club. Vandaar deze oproep. Dus....klim in de
pen, zoek oude foto's en maak samen met de redactie een echt jubileumnummer. Een van de onderdelen
van dit nummer zal een collage worden van Karmannfoto's. Dus stuur een foto in van uw huidige Karmann,
de vorige enz.enz.
Bijdragen naar redactie@karmannghiaclub.nl
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PRESERVEREN OF RESTAUREREN?
Een verslag van Ernst Miero.

Een Duitse Karmann in een Berlijnse schuur.
 
 
De geschiedenis van de Karmann Ghia is bij iedereen
bekend. Vanaf het begin jaren 50 was het een succes
en mijn Karmann rolde in die tijd (1956) van de pro
duktielijn. Een tijdsperiode waarin de verstandhou
ding tussen Oost en West-Duitsland verslechterde, wat
uiteindelijk in 1961 resulteerde in het sluiten van de
grenzen en het oprichten van de Muur. Nederland
werd toen geregeerd door het kabinet Drees en op
de Dam werd het Monument onthuld voor de slacht
offers van de Tweede Wereldoorlog. Mijn Karmann
bevond zich in die tijd in het communistische deel van
Berlijn, in de DDR.
De auto had twee kleuren, lizard green en een donker
groen dak. De bekleding was cremekleurig, met

corduroy groene zittin
gen en de ecru vloer
bedekking combineer
de prachtig bij de
zachtgroene rubber mat
ten. Een toonbeeld van
perfectie, meegekre

gen van het ontwerpbureau Ghia. De eerste koper
van deze Karmann Ghia heeft de auto in 1956 ge
kocht en na een jaar weer verkocht. Zijn voorkeur ging
uit naar een Porsche 356, maar een jaar later is hij
daarmee dodelijk verongelukt. De auto heeft in zijn
bestaan dus twee eigenaren gehad, wat op zich
bijzonder is in zijn 58 jarig bestaan. De tweede eige
naar was architect en de auto is altijd gebruikt als
gezinsauto. Dit heb ik meegekregen van de beide
zonen van de architect, die mooie herinneringen
hebben overgehouden aan de groene Karmann. De
auto was natuurlijk een bijzondere verschijning tussen
al die Trabantjes en andere Oostduitse merken. 

 
 

 
De eigenaar had, als hobby of als investering, ook
andere auto's in zijn tuin. De Karmann stond gestald
in een klein schuurtje, die aan de voorkant helemaal

 
 
open was. Wind en regen hebben de auto zijn kleur
en zijn uiterlijk meegegeven, mede omdat de eige
naar op leeftijd was en niet de mogelijkheid had om
de auto's goed te onderhouden. De auto's werden
aan hun lot overgelaten. Bij het overlijden van de ei
genaar werd het huis leeggehaald en daarbij kwa
men vele collecties tevoorschijn: 400 klokken, speel
goedauto's enz. En ook in de tuin, die inmiddels on
begaanbaar was geworden, werd de collectie auto's
zichtbaar. Auto's die daar 20 tot 30 jaar hadden ge
staan, verstopt achter grote bomen en in de meeste
gevallen niet meer te redden.

 
 

 
De Karmann was op internet gezet en na een aantal
telefoontjes heb ik een afspraak gemaakt om, samen
met mijn broer en neef, in Berlijn te gaan kijken. Voor
het geval dat ik de auto wilde kopen, hadden we de
aanhanger maar meegenomen. En na een lange rit
sta je dan bij een vervallen schuurtje te kijken naar
een originele Karmann; het was alsof de tijd had stil
gestaan. Het interieur nog in mooie staat (wel ver
kleurd, maar heel mooi natuurlijk verouderd) en de
complete rubberen vloerbedekking nog aanwezig.
Het was liefde op het eerste gezicht. Wel had een gat
in de overkapping druppelsgewijs een roestgat in het
achterscherm gemaakt. Maar de rest van de auto
had minder geleden van de roest door een dikke

antiroest laag, die nor
maal gesproken voor
boten gebruikt wordt.
Het was daarom heel
uniek dat de auto niet
verroest was op de voor
ons bekende plekken.
Alles zat echter vast, de
remmen, de koppeling

enz. Met veel inspanning hebben we de auto toch uit
zijn vertrouwde omgeving getrokken en op de trailer
gekregen. In Nederland heeft mijn vriend Adrie Flier,
de auto weer aan de praat gekregen, de remmen
gemaakt, weer rijvaardig gemaakt en laten keuren. 13
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Hij rijdt weer op de Nederlandse wegen en het is nu
de vraag wat ik met de auto ga doen? De schoonheid
van deze auto zit niet in zijn glanzende lak of het
chroomwerk, maar die zit in het verhaal wat de auto
vertelt. Een auto die een groot deel van zijn bestaan
bij een eigenaar is gebleven, liefdevol is gekoesterd
en met allerlei attributen is voorzien. En toen de eige
naar door zijn leeftijd niet meer in staat was om zijn
Karmann te verzorgen, heeft hij in die kleine schuur
gewacht op dit nieuwe bestaan. De auto heeft in zijn
bestaan Duitsland in tweeën zien breken en daarna

weer een eenheid zien
worden. Hij heeft in zijn
tuin, onder zijn kleine
afdak, struiken tot bomen
zien groeien.

 
 

 
Als ik hier een restauratieproject van maak, kan deze
Karmann dan nog gedetailleerd zijn levensverhaal
vertellen? Wordt het dan geen facelift zonder uitdruk
king? Een mooie auto zonder verhaal. Zo blijf ik dus
zitten met de vraag:
 
" Ga ik deze Karmann Ghia PRESERVEREN OF
RESTAUREREN?"
 
Wat denken jullie?
 
Ernst Miero

HET LOUWMAN MUSEUM IN HET TEKEN VAN VOLKSWAGEN.
 

Zondag 1 juni Den Haag.
In november j.l. is het Louwman
Museum uitgeroepen tot het mooi
ste automuseum ter wereld. Op 1
juni 2014 zal het plein van dit mu
seum gevuld zijn met lucht gekoel
de Volkswagens en in de grote zaal
zullen de meest exclusieve lucht
gekoelden geshowd worden. Dit
kan alleen maar met de medewer
king van bezitters van zulke auto's
en daarom doen wij een op

roep...... Denk jij dat jij een auto
hebt die past in deze exclusieve
show, reageer dan met je naam,
het type, bouwjaar, foto's, tele
foonnummer en e-mail adres.
Wij zoeken: Kevers voor een line-up
die een beeld laten zien van de
veranderingen vanaf 1940 tot
1967. Van elk bouwjaar één. Maar
ook Karmann Ghia's, type 14, 34,
Type 3, Ponton, Variant, Hatch
back, Spijlbus, Samba, Pick-up,
Doka met en zonder ramen. Maar
ook Rometch, Dannenhaus&S
tauss, Swimmwagen, Kübel, Beut
ler, Enzmann en Denzel en Fridolin.
Voorwaarden: originele staat en
beschikbaar voor de hele dag.
Wat bieden we jou? Als we aan de
hand van jouw ingezonden foto,
jouw auto uitkiezen, krijg je die dag
gratis entree tot het museum, als
mede de exclusieve eer dat JOUW
auto in dit prachtige museum heeft
gestaan. Tevens zullen alle cluble
den, op vertoon van hun lidmaat
schap, reductie krijgen op de toe
gang voor die dag. Als klap op de
vuurpijl zal jij om 11.30 uur getuige

zijn van een onthulling van een
uiterst unieke auto die in de grote
zaal onder een doek schuil gaat.
De hele luchtgekoelde Volkswa
gen scene zal hier nog lang over
napraten. De gehele autopers
zoals Telegraaf, Autoweek-Classc
enz. zal aanwezig zijn om dit feno
meen bij te wonen. Dus meld je
aan en misschien valt jouw auto
de eeuwige roem te beurt deze
dag tot een geslaagde te maken.
Voor vragen bellen 0644104332,
gegevens mailen naar Yvonne.
pc@telfort.nl  De organisatie is in
handen van Leo Eras, Yvonne
Landstra, Nico Kennis, Rob Bronke
i.s.m. het Louwman Museum.
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DE KARMANN VAN ……………….
Bernard Haak.

Wie ben ik?
Bernard Haak, 42 jaar, woonachtig samen met mijn
ouders en twee katten in het pitoreske Halsteren. Al
15 jaar werkzaam als elektromonteur Industriële Pro
jecten bij HVL Elektrotechniek (sinds 1 januari samen
gegaan met Croon Elektrotechniek). Naast het werk
sleutel ik graag aan beide Karmanns en Bus. Ook ben
ik regelmatig op internet te vinden om informatie te
zoeken en ons Clubforum te voorzien van foto's van
evenementen.
Welk type en uit welk jaar?
Een zwart/witte coupé uit 1965 (land van herkomst
Nederland) en een blauwe coupé uit 1967 (uit de
USA).

 

Waarom een Karmann Ghia?
Via twee kerels uit de buurt aangestoken met het
VW-virus. De een had een T1-bus, de ander een Kever.
Tijdens meetings in Nederland en België met hen
meegegaan. Totdat ik de mooie, sportieve lijnen
ontdekte, sindsdien op zoek gegaan naar mijn eigen,
mooie Karmann Ghia. Bovendien sprak mij de " een
voudige" techniek aan en wist dat de onderdelen nog
in ruime mate te koop waren.
Sinds wanneer in bezit?
De witte aangeschaft in 2002, de blauwe in 2010. De
blauwe had ik al eens in een museum in Bergeijk zien
staan toen ik daar in de buurt op vakantie was.
Is er veel aan veranderd?
De blauwe Karmann ziet er nog zo uit als toen ik hem
gekocht heb. De witte heb ik weer terug op de origi
nele rijhoogte gebracht. Deze was door de vorige
eigenaar sterk verlaagd.
 
Wie doet het onderhoud?
Het meeste onderhoud doe ik zelf, maar als ik er niet
uitkom, dan is Fred van ROGI Classics mijn vraag
baak.
 
 

Hoeveel kilometer per jaar rijd je?
Ongeveer 2000 mijlen (3300 kilometers) met beide
auto's.
Mag er iemand anders wel eens in je Karmann
rijden?
Ja, tijdens de KG-evenementen rijden mijn vader en
moeder rond in de witte KG.

 
 

Wat is je mooiste rit tot nu toe?
Het 50-jarig bestaan van type 34 in Georgsmarienhut
te en het aansluitende bezoek aan de VW-fabrieken
in Wolfsburg. In het museum veel nostalgische model
len gezien. Ook het samengaan van chassis en motor
in de moderne fabriekshallen was indrukwekkend.
 
Wat is het beste muzieknummer om in een Karmann
te beluisteren?
De motor achterin.
 
Is het een " Poor man's Porsche?"
Ja, je moet toch wat als je niet al teveel te besteden
hebt.
 
Nog een leuke anekdote?
Door omstandigheden (defecte ontsteking) samen
met de KGCN naar het 30-jarig jubileum in Denemar
ken gereden met de VW Caddy (ingericht als servi
cewagen). Was geen overbodige luxe, je mag dan
de door Gerard Dolfing gewonnen twee " welrieken
de" autobanden meenemen en onderaan de afrit
van de snelweg, nabij het hotel in Duitsland, de ge
strande Karmann van Hans de Vries voorzien van 5
liter benzine.
 
 

15



KARMANN GHIA CLUB NEDERLAND

KARMANN GHIA CLUB NEDERLAND

Tour Americal 2013 Deel 4.
 
 
Dag 1: Naar de Big Apple en ophalen oldtimer.
Het was vroeg opstaan deze morgen, maar we wisten
dat het de moeite ging zijn: het avontuur is begonnen.
Alle koffers snel de auto inladen en op weg naar de
luchthaven, waar niettegenstaande het vroege uur
al veel bedrijvigheid was. Het inchecken verliep vrij
vlot. Het opstijgen en de vlucht verlopen in de beste
omstandigheden. Ik ben eens benieuwd hoe onze KG
er gaat uitzien, die nu op ons staat te wachten ergens
in Newark. Na de landing worden we in groepjes van
12 personen met een busje naar de aankomstplaats
van de oldtimers gebracht. Na weer het nodige pa
pierwerk kunnen we eindelijk naar onze KG, die er op
het eerste zicht ongehavend uitziet na gedurende de
afgelopen weken te zijn bepoteld door vreemde
handen. Enig klein probleem, de nieuwe batterij bleek
leeggelopen te zijn, maar dat was gauw verholpen.
Op weg naar het hotel bewees de KG, in chaotische
verkeersomstandigheden en een onweersbui, klaar
te zijn voor het komende grote werk. Een eerste ge
ruststelling. Na eerst twee dagen op ontdekkingstocht
te zijn geweest in New York vertrekken we, heel moe
maar voldaan, voor de grote tocht naar Miami, eerste
halte zal Annapolis zijn, een kleine 250 miles verderop.
 
 

 
Dag 2: Eerste miles op Amerikaanse bodem.
We ondernemen deze ganse tocht samen met de
Porsche Targa 1972 van Frank Crijns en de Porsche
1983 van ID. Onderweg hebben de co-piloten con
tact met elkaar via walki-talki, noodzakelijk om elkaar
niet uit het oog te verliezen. Na enkele miles worden
we door de NY POLICE tot staan gebracht voor con
trole van de fast and seatbelts en hoewel we hierover
verwittigd waren, hadden we deze niet om. Gevolg:
een half uur vertraging en drie boeten van elk 138
dollar voor Dirk, Fred en Jose, gelukkig niet ter plaatse
te betalen. Vanaf dan hebben de veiligheidsgordels
bij vertrek wel voorrang gekregen, wat had je ge
dacht. Na drie uren te hebben vastgezeten in het
ochtendverkeer van NY konden we aan de rit begin

 
 
nen met als metgezel heel veel regen de ganse dag.
Het rijden in de VS is ronduit voor ons Europeanen
een aangename ervaring: geen agressie, geen
stress, wel hoffelijkheid, behulpzaamheid en vriende
lijkheid vallen ons te beurt. En alle drie bereiken via
de steden Philadelphia en Baltimore het eerste eind
punt zonder problemen.
 

 

 
Dag 3: Annapolis - Staunton. (200 miles).
Na een verkwikkende, maar korte nachtrust gaan we
terug de baan op. Wederom in zeer slechte weersom
standigheden, de regen valt er met bakken uit. Tegen
alle verwachtingen in zijn het de Porsches die het eerst
last krijgen van het weer. De motor van de Porsche
van ID sputtert als gevolg van het vele regenwater dat
via een luchtaanzuiging binnensijpelt. Ter hoogte van
Washington was de regenval zo hevig dat we de
auto's niet meer konden verlaten, echt verschrikkelijk.
Daar krijgt de Porsche van Frank ook te maken met
startproblemen en met de regelmaat van de klok
zullen we tijdens de verdere tocht en op soms onge
lukkige momenten de wagen in gang moeten
duwen. Toch zijn we met z'n allen goed aangekomen
in Staunton. En bij het oprijden van de parking gaat
een rood licht aan en uit op het dashboard van onze
KG! Remmen??? Die lijken nog steeds perfect te
werken en we denken dat het te maken heeft met de
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hevige regenval van de afgelopen dag. Zo duiken er
toch al kleine probleempjes de kop op. Als dat maar
goed afloopt.
 
Dag 4: Staunton - Winston Salem (200 miles).
Weer een rit in slechte weersomstandigheden. De
gedachte bekruipt me te denken waarom ik eigenlijk
deel neem met een oldtimer met airco. Ik ben toch
een beetje ongerust in verband met dat rode bibbe
rende lichtje op het dashboard. De ongerustheid
neemt af als blijkt dat de remmen feilloos bliven
werken. Maar Frank, die achter me rijdt, vraagt
waarom ik met remlichten bergop rijd? Er blijkt dus
een probleem te zijn met de bedrading van de rem
lichten en door af en toe licht het rempedaal in te
drukken tracht ik deze uit te krijgen wat meestal lukt.
We rijden een wondermooie rit door de Blue Ridge
Mountains. Verder verloopt deze dag voor iedereen
zonder problemen.
 
Dag 5: Winston Salem - Aiken ( 230 miles)
Vandaag een van de langste ritten te verwerken.
Maar eerst de panne van de remlichten herstellen.
We denken dat het remcontact stuk is en willen op
zoek gaan naar een nieuw. Het is zondag en de
winkels zijn bijna allemaal open. We vinden dit onder
deel onderweg en besluiten dit te vervangen op het
einde van deze dagrit. Er wordt serieus op het gaspe
daal geduwd, maar onze KG kan mee tot op zekere
hoogte. Hier gaat de extra gemonteerde olietempe
ratuurmeter zijn nut bewijzen, wanneer de olietempe
ratuur de 135 graden bereikt. Iets rustiger rijden dus.
Er duiken nu lichte problemen op met het schakelen
van de versnellingsbak van de Porsche van Frank. Hij
bereikt de eindbestemming maar het is een voorte
ken voor later. Iedereen komt zonder verdere proble
men aan bij het hotel en buiten de niet werkende
remlichten rijdt de KG wonderwel aangenaam,
vooral motorisch blijkt hij meer dan OK.
 
 
 

 
 

Dag 6: Aiken - Savannah. (130 miles)
Een korte rit dus een uitstekende gelegenheid om het
remlichtprobleem op te lossen. Met hulp van onze
 
vrienden van de Kever Cabrio Club België wordt het
probleem opgelost: een losgeraakte stroomdraad in
de zekeringkast, waarschijnlijk veroorzaakt door de
vele schokken op de slechte wegen in de steden. Het
is ook de eerste dag dat de zon schijnt. We rijden door
een prachtig bosrijk gebied naar Savannah. De Por
sche van Frank levert steeds meer problemen op, toch
komen we alle drie toe op de voorziene plaats en uur.
Iedereen wordt stilaan moe, het slechte weder van
de afgelopen dagen eist zijn tol.
 
Dag 7: Savannah - Daytona ( 250 miles).
Vandaag is een heel belangrijke dag. Er is ons beloofd
dat we met onze oldtimer zullen kunnen rondjes
maken op het wereldberoemde circuit van Daytona,
bijna te mooi om waar te zijn. De dag begint voor
Frank echter als een nachtmerrie: de Porsche scha
kelt niet meer en kan dus niet vertrekken. Na samen
spraak wordt beslist dat ID en ik naar Daytona gaan.
Ik voel me daar niet goed bij. Ik wil Frank niet in de
steek laten, dat deed hij bij mij ook niet toen ik met
het remlichtprobleem zat. Maar aandringen had
geen zin. Rond de middag werden we verwacht op
Mainstreet Fernandina Beach, waar we verwelkomt
werden door een hele menigte enthousiaste Ameri
kanen, niet te doen. En in dit dorpje hebben we een
souvenir gevonden dat nu in onze living de herinne
ring aan deze fantastische belevenis zal levendig
houden. Tot grote verwondering verschijnt daar plots
de Porsche van Frank. Hij en Gunther zijn erin ge
slaagd de versnellingsbak te herstellen op enkele
kleine afstellingen na. Hij kan dus toch op het circuit
rijden. Geloof me, hij was er hart van in mocht dit niet
hebben kunnen gebeuren. Via de ferry van Fort Ge
orge Island kwamen we bij het circuit in afwachting
van het moment supreme. Ik moet bekennen, het
deed me wel iets hier te mogen rijden met eigen
oldtimer. Onze KG heeft hier officieel en voor eeuwig
en altijd zijn naam verworven: The Blua Daytona.
Hoeveel auto's kunnen zeggen dat ze op dit circuit
rondjes hebben gedraaid: de Blue Daytona dus wel!
Na een geslaagde rondrit is iedereen afgezakt naar
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het hotel. Moe, maar voldaan.
 
 
 
Dag 8: Daytona - Stuart (160 miles).
Bij het opstaan stellen we direct een ander klimaat
vast met temperaturen die oplopen tot 30 graden. De
airco gaat vandaag zijn nut bewijzen, wat een luxe.
Ik stel ook met genoegen vast dat door het gebruik
van de airco er nauwelijks motorkrachtverlies is.
Vandaag is er toch weer iets speciaals te beleven, we
zullen namelijk een gedeelte van het befaamde
strand " Daytona Beach" afrijden met onze oldtimers
en in de mogelijkheid gesteld worden om de meest
idyllische foto's te maken en te genieten van de volop
aanwezige zon. Via het bekende Kennedy Space
Center bereiken we redelijk afgepeigerd het hotel. Nu
eist de vochtige warmte haar tol.
 
 
 

Dag 9: Stuart - Miami. (100 miles)
Vandaag rijden we naar ons einddoel MIAMI. Een
korte rit in een zwoel en vochtig klimaat. Leve de airco
die houdt ons letterlijk en figuurlijk in vorm. In onze
groep hebben op 1 oldtimer na, alle deelnemers het
einddoel bereikt. Proficiat aan allen. Onze oudjes
hebben er zo ongeveer 3000 km opzitten. De laatste
twee dagen hebben we Miami verder bekeken. Het
venijn zit soms in de staart en dat bleek nu ook weer.
Toen we de KG naar de containerfirma diende te
brengen voor het transport naar Antwerpen startte de
auto wel perfect, maar kon nauwelijks geschakeld
worden. Gelukkig is de auto rijdend ter plaatse ge
raakt en heeft me dus niet in de steek gelaten. Ver
moedelijk heeft het veiligheidscontact aanwezig in 
de stift shift het laten afweten. We zullen dit vervangen
 
 

 
 
als onze Blue Daytona aankomt in Antwerpen. Geen
probleem, eind goed al goed.
 
 
 

 
 
 
Een welgemeend dankwoord aan alle mensen van
groep 999 welke ons tijdens onze tocht hebben bijge
staan met hun gezelschap, raad en daad. Het was
een ongelooflijk toffe belevenis om nooit meer te
vergeten. Persoonlijk heb ik er uit geleerd dat reizen
met een oldtimer enkel is weggelegd voor de echte
liefhebbers met een minimum aan technische kennis
en handigheid en er mee kunnen leven dat proble
men nooit ver weg zijn of het nu gaat om een 2pk,
VW, Porsche of Maserati.
 
 
See you, guys!
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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

ALGEMENE LEDENVERGADERING
9 maart 2014, Alphen a/d Rijn.
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TECHNISCHE DAG BIJ CLASSIC WORKS 
12 april 2014 Bergeijk

Introductie:
Bij een autoclub hoort natuurlijk een technische dag en dit jaar zijn we uitgenodigd door Classic Works te
Bergeijk. Classic Works is een nieuw bedrijf met veel ervaring in het onderhouden, repareren en restaureren
van klassieke auto's, met name in VW en Porsche. Het bedrijf is geboren uit passie die ze hebben voor
luchtgekoelde techniek. Naast APK, onderhoud en schadeherstel kunt u zeker ook terecht voor een gehele
restauratie en revisie. Tom Kouters, bij ons bekend als clublid/ledenadministratie, is eigenaar van het bedrijf.
Hij weet zich omringd door bekwame vaklieden die de firmanaam eer aan doen. Dit zijn nl. Frank (v/h
Franky Classic Service) en Koen Slenders. Zij hebben een enorme passie en vakkennis die zeker bijdragen
aan de slotzin " Quality by Passion". Het programma ziet er als volgt uit:
U bent welkom vanaf 10.00 uur en we beginnen uiteraard met koffie/thee met iets lekkers.
 
- Twee keer een korte demonstratie van Bardahl smeermiddelen. (Door Bardahl-specialist René Kuystermans)
waar het nut en effect van toevoegingen aan olie wordt gedemonstreerd.
- Uitleg over het bewerken van plaatstaal, puntlassen, MIG-MAG-lassen: verschillende bewerkingen die
plaatsvinden tijdens het repareren en restaureren.
- Eventueel het lassen van aluminium, b.v. op plaatmateriaal of versnellingsbakken.
- Uitleg over corrosiepreventie en waxbehandeling met demonstratie van toepassingen van producten Mike
Sanders en Fluid Film.
- Een kijkje in de motor- en versnellingsbakrevisie.
- Nog even onder voorbehoud, een demonstratie van lakverzorging van Granitize producten. Hiervoor is de
importeur uitgenodigd die hiervoor speciaal uit Ierland zal komen.
- Er zullen tevens de nodige mooie klassiekers staan opgesteld. (VW, Porsche en andere merken.)
- Er is ruim gelegenheid om aan specialisten vragen te stellen en naast een brug voor de taxaties, wordt een
extra brug vrijgehouden voor de leden die hun auto intensiever willen bekijken. (Men kan zich hiervoor
aanmelden via het aanmeldformulier.)
 
Uiteraard is er om 12.30 uur een lunch, broodjes en een warm hapje.(Op z'n Brabants natuurlijk.)
Verder is het zoals gebruikelijk mogelijk om door dhr. Chabot uit Berlicum, erkend taxateur voor verzekerin
genmaatschappijen, uw auto te laten taxeren. De kosten voor deze taxatie bedragen per auto € 70,- contant
te voldoen. (Max. 9 auto's.) Uiteraard is er voor de taxaties een brug beschikbaar. Opgave eveneens d.m.v.
het aanmeldformulier.
U kunt zich tot uiterlijk 1 april (Géén grap) opgeven om deel te nemen aan dit evenement.
Voor u als lid zijn aan deze dag geen kosten verbonden (m.u.v. de taxatie). We zien uit naar een grote opkomst
en we staan klaar om u van harte welkom te heten bij:
Classic Works, Kennedylaan 14B, 5571 KC te Bergeijk, telnr.: 0497-556963
Ruime (gratis) parkeergelegenheid aan de voorzijde van het gebouw.
 
AANMELDFORMULIER:
Ja, ik/wij kom(en) op zaterdag 12 april 2014 met .........persoon/personen naar de Technische- en Taxatiedag
bij Classic Works, Kennedylaan 14B, 5571KC Bergeijk.
Aankomst tussen 10.00 - 11.00 uur. Einde  15.30/16.00 uur.
Ik wil mijn ...........auto/auto's laten taxeren à € 70,- per auto, contant te voldoen.
Ik heb een vraag aan een specialist en heb hiervoor wel / geen brug nodig. (doorhalen indien niet van
toepassing.)
 
Opgeven vóór 1 april 2014 bij:
Sonja de Winter
Hackfortstraat 32
3223 GC Hellevoetsluis
email: evenementen@karmannghiaclub.nl
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EVENEMENTEN KALENDER 2014
9 maart                         : Algemene Leden Vergadering, zie pagina 19 van deze Ghia Varia
12 april                         : Technische dag bij Classic Works, Bergeijk, zie pagina 21 van deze     Ghia Varia
17-18 mei                   : Jubileum-weekend 20 jaar KGCN – Burgh-Haamstede
6 juli                             : Zomerrit
7 september                 : Najaarsrit
11 oktober                   : Najaarsborrel – Afsluiting seizoen

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

LEDENMUTATIES 
OPGEZEGD  
2091119                

  
Veenje, R. 

  
Helling 5. 5861 AA Wanssum 

  
14 coupé 1963

2071073   Versteeg, R.P.  Oude Aamestraat 3, 6662 AB Elst   14 coupé 1970
    95114    Castelijn, P.M.R.  Korte Dwarsweg 4, 2376 AB Nwe Wetering 14 coupé 1970 
2091136   Mulders, H.A.   Vijfhuizen 7, 5011 XE Tilburg  14 coupé 1969
2121209    Jongeneelen, A. Assumburg 5, 8226 RA Lelystad  zoekende type 34 
    95099    Groof, R. de  Limberg 131, B-2230 Herselt(B)  14 cabrio 1970
    97310           Duyvestijn, M.  Veurseweg 287, 2251 AD Voorschoten   
2111189                Prins, G.   Badweg 84, 9651 BV Meeden 14 cabrio 1970 
2091122   Bruel, H. v.d. De Lochtlaan 10, B-2530 Boechout(B) 14 coupé 1966
2121214    Goetschlckx, B.  Molenakkerstraat 37, B-2290 Loenhout(B)   14 cabrio 1972
2010663           Avoird, J. v.d.  Berkelheuvelstraat 2, 5101 WC Dongen  
2121206                     Weis, W.  Guestenerstrasse 15, D-52445 Titz(Dld)   14 coupé 1969
NIEUWE LEDEN      
2131244    Noorderbos, P.H. Torenlaan 4, 5328 CM Rossum  zoekende 
2131245            Arling, A.H. Okink Es 1, 7541 PM Enschede   14 coupé 1963
2141247 Jansen, H.E.M.   Baarlostraat 168, 5923 AR Venlo  zoekende type 14
2141249  Smid, W.J.  Curacaulaan 22, 1213 VK Hilversum  14 cabrio 1969 
2141250   Korholt, J.J.   Schaapstreek 1, 9463 PE Eext  14 coupé
2141251    Hermans, K.   Kapelstraat 17, B-2360 Oud-Turnhout 14 coupé 1970 
2141252    Roymans, J.  Vooreel 69, B-2380 Ravels(B)   type 34 1969
2141253            Vanputte, F.   Raatshovenstraat 73, B-3400 Landen(B)  14 cabrio 1974
2141254    Claes, A.  St. Jansstraat 40, B-200 Herentals(B)  n.b.
2141255    Magdelyns, J. Bremstraat 1, B-1980 Hofstade-Zemst(B)  type 34 1967 
2121256             Cappon, C.  Provincialeweg 13, B-8470 Moere(B)   14 coupé 1959
2141257             Buiter, W.J.M.  Ceinyuurweg 4 5271 AS St, Michelsgestel  14 cabrio 1971 
2141246                Pot, M.A.J.   Jac. Obrechtlaan 5, 1401 CE Bussum  zoekende

Te koop aangeboden
I.v.m. mijn leeftijd (83) lijkt het mij
zinvol om met mijn hobby te gaan
stoppen. Daarom wil ik mijn VW
Karmann Ghia Coupé, bouwjaar
1973 te koop aanbieden.
Deze origineel Ned. auto is body off
gerestaureerd en heeft na de res

tauratie nooit meer in pekel en
regen gereden en is in perfecte
conditie. Het org. Ned. kenteken is
37-72.XH. km.stand 122000, kleur
wit met zwart dak. Vraagprijs
€ 9500,00. Inlichtingen: Jan van
Weelden, Heiloo, Tel. 072-5331407
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Hallo Karmann Ghia liefhebbers!
 
Het heeft 3 1/2 jaar geduurd, maar bij deze wil ik een oproep doen aan alle Karmann Ghia bestuurders, om
weer voor één dag hun Karmann Ghia te delen met een ziek kind, een ouder, broertje of zusje.
Inderdaad, de 3e Karmann Ghia - Stichting ZieZeZo-toer staat voor zondag 11 mei  op het programma! Dit
maals hebben we een fantastische dag voor de kinderen (vanaf 7 jaar) geregeld in samenwerking met
Kasteel Radboud in Medemblik en Martin Doderer van Birdlive.
Het verzamelpunt zal het kasteel zijn, van waaruit we meerdere ritten zullen rijden met steeds voor jullie an
dere bijrijders. De ouders en de kinderen worden tijdens het wachten op hun beurt getrakteerd op een
programma in het kasteel met een uilenspeurtocht en een roofvogelshow. Martin zet zich in om met zijn
roofvogels zieke kinderen iets speciaals te geven, maar ook voor oude mensen laat hij zijn roofvogels vliegen.
(www.birdlive.nl)
Omdat we ons inzetten voor het hele gezin, gaan ook ouders, broers en zusjes mee in de auto's. Ook zij mogen
het ziek zijn even vergeten. Dit bleek al twee keer een heel mooie formule met heel verraste en dankbare
ouders. De vorige rit had Nico de Winter een mooie uitspraak naar een van de moeders die bij hem in de
auto had gezeten. Ze was verbaasd en emotioneel toen ze hoorde dat hij vanuit Zuid-Holland naar Hoorn
was gekomen om voor haar zoon en alle anderen te rijden. Nico zei: " Wat is er nou mooier dan met je hobby
iemand zo blij te maken? Daar doe ik het graag voor!"
Omdat ik het iedere keer weer zo bijzonder vind dat zoveel KG bestuurders zich belangenloos inzetten om
de dag tot een succes te maken, is er voor jullie ook een programma na het rijden. Invulling volgt nog.
Wie wil ons helpen er weer een gezellige en bijzondere dag van te maken? Geef je/jullie op bij mij via petra.
dolfing@planet.nl
Graag wil ik voor de veiligheid en verdeling van de kinderen het volgende van je/jullie weten:
- Heb je een cabrio of een coupé?
- Gordels: geen, heup of driepunt?
- Met hoeveel personen kom/komen  je/jullie?
Zondag 11 mei valt voor het weekend van ons KG-lustrum. Helaas was een eerdere datum niet mogelijk voor
kasteel Radboud. Hopelijk weerhoud je dat er niet van je op te geven voor 11 mei.
Vriendelijke groet van Petra Dolfing
Voorzitser Stichting ZieZeZo
http://www.ziezezo.nl/pages/stichting-ziezezo/activiteiten.php
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Paruzzi Classic VW Supplies
Meer dan 60.000 onderdelen voor je klassieke Volkswagen

Hieronder, een aantal van de nieuwe producten die we het laatste kwartaal 
mochten aankondigen via onze maandelijkse nieuwsbrief, speciaal voor je 

Karmann Ghia. Ga naar  www.paruzzi.com/nieuwsbrief , registreer voor onze gratis 
nieuwsbrief en blijf op de hoogte van wat er allemaal gebeurt in de VW scène !

www.vw-classicparts.eu

Paruzzi is de officiële 
verdeler voor de Classic 

Parts onderdelen van VW
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product 4640 product 4114

Zekeringkasten met 4 of 6 
zekeringhouders, voor de originele 
restauratie of voor extra accessoires.

Zekeringkast

De hier vermelde schaarkrik is speciaal 
voor onze klassieke VW ontwikkeld, 
bedoeld voor het originele opkrikpunt 
conform originele specificaties. 

SchaarkrikStandaard olievuldop

product 3883

Deze metalen olievuldop is voorzien van 
een kurk afdichting en past als gegoten 
op de type 1 motoren van augustus 1955 
tot en met september 1992.

Ernst 1200cc Uitlaat

product 1050

Paruzzi heeft een voorraad 1200 cc Ernst 
uitlaten weten te bemachtigen waarmee 
de A-kwaliteit tijdelijk weer terug in het 
leveringsprogramma is gekomen. 

Aluminium roosters voor Karmann Ghia

product 10423

De ventilatieroosters zijn vanaf het prille begin al een 
inspiratiebron geweest voor de accessoire markt. Al vrij 
snel kwam Volkswagen als eerste met gepolijst aluminium 
hulsjes om over de roosters heen te plaatsen, door de 
specifieke vorm kregen ze al snel de naam orgelpijpen. 
Voor praktisch ieder ventilatierooster van alle VW modellen 
was er op een gegeven moment wel een sierstuk leverbaar 
en tot op de dag van vandaag zijn deze nog steeds 
verkrijgbaar. Voor de Kever zijn deze al jarenlang standaard 
in het Paruzzi assortiment aanwezig en daar zijn nu ook de 
roosters van Karmann Ghia en Bus bijgekomen.

50.000 originele Volkswagen onderdelen
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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.

 

 

 

 

JUBILEUMWEEKEND 17 EN 18 MEI 2014
 

Prijzen voor dagjesmensen leden/niet
leden
Prijzen voor deelname jubileum dagprogramma leden:
Zaterdag of Zondag: dagprogramma 1e en 2e persoon GRATIS, 3e en
4e persoon € 20,00 p.p.
Zaterdag: dagprogramma met diner volw. € 34.50 p.p., kind tot 12 jr
€ 17,25 p.p.
Hieronder staan de prijzen vermeld voor de dagjesmensen/ niet leden
die het jubileum willen bijwonnen 
Zonder diner: Evenement per 2 personen € 55,00 Bij 3e, 4e, 5e etc.
pers. à € 20,00
Met diner: Per 2 personen € 55,00 + € 69,00 = € 124,00 Kinderen als 3e,
4e, etc. p.pers. € 20,00 + € 17,50 = € 37,50 Volw. als 3e, 4e etc. p. pers.
volw. € 20,00 + € 34,50 = € 54,50.
Aanmelden uiterlijk 1 mei 2014  bij Sonja de Winter, email: evenemen
ten@karmannghiaclub.nl of via de website: www.karmannghiaclub.nl
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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

A4_adv Hobbyhal_karmann.indd   1 28-06-13   23:20
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