
 

m'n Karmann Ghia resto  Johan van Dijk  

24 jan 2010 

Begin 2006 heb een project van een ander kgcn lid overgenomen. 

Het is een 69'er Karmann Ghia Coupé afkomstig uit het zonnige Californië. 

De Karmann was al grondig onderhanden genomen door de vorige eigenaar  

De wagen was compleet body-off geweest de remleidingen lagers keringen enz.. waren vervangen 

door nieuwe. 

 

    
 

    
 

 
 

https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/viewtopic.php?f=19&t=15&start=0&sid=43bec5c1b3ad6f6971514445a8c22580
https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=77&sid=43bec5c1b3ad6f6971514445a8c22580


Na een beetje laswerk en een jaar bij de spuiter te hebben gestaan kreeg ik hem (eindelijk) super 

strak weer terug. 

 

   
 

 
 

 

Klaar om hem op te bouwen zou je zeggen...dat klopt... was het niet dat we toen besloten dat we ons 

huis drastisch gaan verbouwen dus, de Karmann en ik moesten er nog maar even mee wachten. 

Inmiddels zijn we na twee jaar verbouwen er zo goed als klaar mee, dus heb ik mondjesmaat wat 

meer tijd voor de Karmann.  

Tijdens de verbouwing ben ik nog wel wat meetings langs geweest om het één en ander te kopen en 

bijna elke avond achter internet natuurlijk. 

 

De kabelboom die ik bij de aanschaf van de Karmann kreeg was een nieuwe kabelboom van een 

Kever. 

Op zich is dit nog niet zo'n groot probleem was het niet dat de bedrading van (onder andere) de 

koplampen, knipperlichten en de claxon te kort waren. 

 

Verder heb ik de kentekenverlichting klaar gemaakt wat overigens nog een heel gepruts was met dat 

chromen stripje doordat ik vergeten was om de bevestiging clipjes te kopen bij Neufer en de zaken 

die ik gebeld heb hadden ze niet op de plank liggen dus heb ik de originele clipjes na gemaakt. 



   
 

 

di 02 feb 2010 

De motor, een 1600, hebben we op het carter na helemaal op nieuw opgebouwd  

Voor: 

 

 
 

Na: 

 

 
 

 

De luchtfilter die er opzit gaat er met het inbouwen weer af en komt de originele luchtfilter die naast 

de motor staat er weer op. 



De achterbumper heb ik opnieuw opgebouwd met nieuwe 'hooded" achteruitrijlampen 

 

   
 

 
 

 

Begin vorig jaar ben ik bezig geweest met het maken van nieuwe stukken kabelboom voor de claxon, 

koplampen en knipperlichten. 

Eerst de dubbele claxon ingebouwd zodat ik kon zien hoe lang de bedrading moest worden. 

 

   
 



 
 

za 06 feb 2010 

Nu was het tijd om de richtingaanwijzers te monteren wat niet erg gemakkelijk ging omdat de 

imitatie rubbers vreemd genoeg altijd te klein zijn!  

Maar goed met wat vaseline en geduld is het toch gelukt. 

 

    
 

06 feb 2010  

Koplampen monteren.... 

 

 

 

Ja...toen kon ik het niet laten om de roosters ook maar te monteren  

https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/download/file.php?id=31&sid=d4b67fa8261f1680df169dd75bf140d2&mode=view


Eerst heb ik met een lange slang RX7 in de kokers gespoten tegen de roest, vervolgens het kleinste 

roostertje…… 

 

 

 

het iets grotere rooster…… 

 

 

 

en tenslotte de sierroosters gemonteerd…… 

06 feb 2010 

 

 

 

https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/download/file.php?id=32&sid=d4b67fa8261f1680df169dd75bf140d2&mode=view
https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/download/file.php?id=33&sid=d4b67fa8261f1680df169dd75bf140d2&mode=view
https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/download/file.php?id=34&sid=d4b67fa8261f1680df169dd75bf140d2&mode=view


met als eindresultaat: 

 

11 feb 2010 

Voor het dashboard heb ik een nieuwe houtfineer front aangeschaft 

 

 

 

Ook de ruitenwisser mechanisme even na gekeken en dat was maar goed ook! 

De motor was goed maar één van de asjes was al voor de helft door gesleten!  

 

 

 

Toen hij toch uit elkaar lag gelijk het frame ook maar van de lak ontdaan en met RX10 weer netjes 

zwart gemaakt. 

Gelijk ook maar gedaan met de buis van het stuurkolom want die zag er ook niet meer zo fris uit. 

https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/download/file.php?id=35&sid=d4b67fa8261f1680df169dd75bf140d2&mode=view
https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/download/file.php?id=46&sid=d4b67fa8261f1680df169dd75bf140d2&mode=view
https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/download/file.php?id=47&sid=d4b67fa8261f1680df169dd75bf140d2&mode=view


 

11 feb 2010 

Nog even een kleine preview over wat de bedoeling is.. 

   

https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/download/file.php?id=48&sid=d4b67fa8261f1680df169dd75bf140d2&mode=view
https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/download/file.php?id=52&sid=d4b67fa8261f1680df169dd75bf140d2&mode=view
https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/download/file.php?id=53&sid=d4b67fa8261f1680df169dd75bf140d2&mode=view


 

 

 

Origineel van VW speciaal voor Karmann Ghia! 

Erg moeilijk aan te komen! 

13 maart 2010  

 

De knipperlichtschakelaar zit er inmiddels op en werkt prima 

 

 

 

De Y stukken van de frisse lucht toevoer heb ik met krimpkous vast gezet 

https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/download/file.php?id=54&sid=d4b67fa8261f1680df169dd75bf140d2&mode=view
https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/download/file.php?id=67&sid=d4b67fa8261f1680df169dd75bf140d2&mode=view


 

 

 

De volgende stap was om de hendel van de kofferklep in het handschoenen vakje te monteren 

 

13 maart 2010  

Het leek me het beste om een malletje te maken van karton om er zeker van te zijn dat de gaten in het 

nieuwe handschoenenvakje overeen kwamen met de gaten van de kofferklephendel. 

 

 

https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/download/file.php?id=68&sid=d4b67fa8261f1680df169dd75bf140d2&mode=view
https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/download/file.php?id=69&sid=d4b67fa8261f1680df169dd75bf140d2&mode=view
https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/download/file.php?id=70&sid=d4b67fa8261f1680df169dd75bf140d2&mode=view


   

13 maart 2010 

Toen ik de hendel had aangesloten en de kofferklep voor het eerst in z'n slot klikte.....kreeg ik hem 

niet meer open!!  

M'n vrouwtje op de klep drukken om de veer te ontspannen en ik als een gek het hendeltje heen en 

weer doen!.. maar het mocht niet zo zijn..  

Gelukkig kon ik via de onderkant van de Karmann met een stokje de klep weer los krijgen. 

Bleek dat de pen van het slot niet achter het palletje bleef haken maar achter het huis van het slot!  

Na wat stel werk was de klus geklaard. 

Inmiddels heb ik de rubber afdichting van de kofferruimte vast gelijmd en de waterafvoerrubbertjes 

gemonteerd 

 

21 apr 2010  

Nu was de brandstoftank aan de beurt. Omdat hij van buiten maar vooral van binnen aardig verroest 

is, heb ik eerst de buiten kant ontdaan van roest, restanten verf en iets wat nog een beetje op tectyl 

leek. 

https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/download/file.php?id=71&sid=d4b67fa8261f1680df169dd75bf140d2&mode=view
https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/download/file.php?id=72&sid=d4b67fa8261f1680df169dd75bf140d2&mode=view
https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/download/file.php?id=73&sid=d4b67fa8261f1680df169dd75bf140d2&mode=view


   

 

 

 

21 apr 2010 

Binnenkant van de tank heb ik behandeld met Fedox en Tapox  

Dat spul viel mij erg tegen, ik heb het wel een week lang met een verwarmingselement van een 

tropisch aquarium in de schuur laten staan 

De tank was wel iets schoner geworden maar lang niet helemaal. 

 

 

 

Dan maar op de oude methode, paar scheppen grind er in en schudden maar.. 

https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/download/file.php?id=124&sid=d4b67fa8261f1680df169dd75bf140d2&mode=view
https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/download/file.php?id=125&sid=d4b67fa8261f1680df169dd75bf140d2&mode=view
https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/download/file.php?id=126&sid=d4b67fa8261f1680df169dd75bf140d2&mode=view
https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/download/file.php?id=128&sid=d4b67fa8261f1680df169dd75bf140d2&mode=view


 

21 apr 2010, 20:21  

Een paar weken geleden heb ik de B stijlen, lijsten die op het raam rubber van de deuren komen te 

liggen, de zelfde soort strippen maar dan voor de klapraampjes en de uitzetijzertjes voor de 

klapraampjes naar G&R gebracht om ze opnieuw te laten verchromen. 

 

Zo zag het er voor het verchromen uit.... 

   

 

 

https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/download/file.php?id=127&sid=d4b67fa8261f1680df169dd75bf140d2&mode=view
https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/download/file.php?id=129&sid=f87c0c56dff98465926cf929102e870a&mode=view
https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/download/file.php?id=130&sid=f87c0c56dff98465926cf929102e870a&mode=view
https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/download/file.php?id=131&sid=f87c0c56dff98465926cf929102e870a&mode=view


21 apr 2010 

En zo heb ik het afgelopen weekeind weer opgehaald.. 

    

 

 

 

 

Echt super kwaliteit wat ze daar leveren! 

02 mei 2010 

Twee weken geleden heb ik het draai mechanisme van ramen even goed nagekeken. 

Het asje waar de spiraalveer om zit (die je help om het glas weer omhoog te draaien) was flink 

uitgebogen door de kracht van de veer. 

Ik heb een nieuw asje gemaakt maar dit keer van ijzer in plaats van aluminium. 

https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/download/file.php?id=132&sid=f87c0c56dff98465926cf929102e870a&mode=view
https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/download/file.php?id=133&sid=f87c0c56dff98465926cf929102e870a&mode=view
https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/download/file.php?id=134&sid=f87c0c56dff98465926cf929102e870a&mode=view


   

 

 

 

Het mechanisme en het glas zit nu op zijn plek in de deur, wat nog wel even spannend was omdat het 

glas door zijn bolle vorm moeilijk door de ruitschacht wou. 

02 mei 2010 

De motor zit er inmiddels ook in 

   

Het heeft wel even geduurd voordat we hem aan het pruttelen hadden omdat de benzinepomp stuk 

was en waarschijnlijk waren de contacten in het contactslot behoorlijk smerig waardoor de spanning 

steeds weg viel als je de sleutel losliet. 

 

https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/download/file.php?id=139&sid=f87c0c56dff98465926cf929102e870a&mode=view
https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/download/file.php?id=140&sid=f87c0c56dff98465926cf929102e870a&mode=view
https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/download/file.php?id=141&sid=f87c0c56dff98465926cf929102e870a&mode=view
https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/download/file.php?id=142&sid=f87c0c56dff98465926cf929102e870a&mode=view
https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/download/file.php?id=143&sid=f87c0c56dff98465926cf929102e870a&mode=view


02 mei 2010 

Voorbumper, bies aan de bestuurderskant en buitenspiegel zijn ook gemonteerd. 

Nu begint het echt op een Karmann te lijken!  

   

08 mei 2010 

gisteravond heb ik de achterbumper gemonteerd 

 

24 mei 2010 

Deze week niet zo veel gedaan, nog wat wezen rommelen met de bedrading van de motor en andere 

kleine dingetjes. 

 

Ook heb ik de oliebad-luchtfilter even onderhanden genomen. 

De filter was overgespoten op een manier waar je echt niet vrolijk van wordt!  

Toen ik die verflaag er met wat thinner afpoetste, kwam de oude gebruiksaanwijzing tevoorschijn.. 

https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/download/file.php?id=144&sid=f87c0c56dff98465926cf929102e870a&mode=view
https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/download/file.php?id=145&sid=f87c0c56dff98465926cf929102e870a&mode=view
https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/download/file.php?id=153&sid=f87c0c56dff98465926cf929102e870a&mode=view


 

 

 

ik ga een poging doen om deze te redden.  

De gebruiksaanwijzing heb ik afgeplakt en de rest lichtjes opgeschuurd 

 

 

Van de spuiter heb ik een halve liter autolak gekregen en die heb ik er vanmiddag op gespoten, 

morgen ga ik voorzichtig het schilder tape er aftrekken om te kijken hoe het geworden is. 

Ik denk dat er een enorm kleur verschil zit in het zwarte achter de letters en het nieuwe zwarte maar 

dat hoop ik een beetje te vereffenen met wat blanke lak er over te spuiten...We zullen zien! 

 

 

25 mei 2010 

https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/download/file.php?id=164&sid=f87c0c56dff98465926cf929102e870a&mode=view
https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/download/file.php?id=165&sid=f87c0c56dff98465926cf929102e870a&mode=view


Vanmiddag gelijk na thuiskomst heb ik heel voorzichtig de tape er afgehaald en het is tot zover 

redelijk, ik geef het nog niet op en overspuiten kan altijd nog! ik denk dat het wel gaat lukken.  

De lak is nu nog te zacht om er verder iets aan te doen. 

   

 

 

En de bovenkant van de filter: 

 

 

Over een paar dagen schuur ik de tuit lichtjes op met scotch brite en dan de blanke lak er over en ik 

hoop dat het dan wat bij trekt...afwachten maar weer..  

 

 

18 jul 2010 

Afgelopen week is de antiedreun binnen gekomen voor het dak, nu heb ik op zolder nog een 

Karmann Ghia dak liggen wat het uitsnijden van de vorm van het dak stukken gemakkelijker maakte. 

Met een harde roller die normaal gebruikt wordt bij het polyesteren en een verfbrander heb ik het 

aardig op z'n plek weten te krijgen. 

https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/download/file.php?id=167&sid=4c4747277e7651c99dc21f86aafdf2f9&mode=view
https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/download/file.php?id=168&sid=4c4747277e7651c99dc21f86aafdf2f9&mode=view
https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/download/file.php?id=169&sid=4c4747277e7651c99dc21f86aafdf2f9&mode=view


 

 

 

Gister samen met mijn zwager zijn we begonnen aan het hemeltje 

Eerst hebben we de A en C stijlen droog gepast en vast gezet met papierklemmen daarna vast 

gelijmd met Pattex spuitlijm  

 

 

 

Daarna was het hemeltje zelf aan de beurt. 

https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/download/file.php?id=186&sid=4c4747277e7651c99dc21f86aafdf2f9&mode=view
https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/download/file.php?id=187&sid=4c4747277e7651c99dc21f86aafdf2f9&mode=view


 

18 jul 2010 

Toen de spanning in het doek tussen de spandraden gelijk waren zijn we begonnen aan de voorzijde 

in het midden van het raam en zo naar links en rechts gewerkt, daarna het zelfde gedaan met de 

achterkant. 

 

 

 

Met als resultaat aan de binnenkant.... 

https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/download/file.php?id=188&sid=4c4747277e7651c99dc21f86aafdf2f9&mode=view
https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/download/file.php?id=189&sid=4c4747277e7651c99dc21f86aafdf2f9&mode=view


 

18 jul 2010 

Met de zijkanten zijn we ook van het midden uit begonnen met spannen en klemmen 

hier en daar het leer voorzichtig wat soepeler gemaakt met de verfbrander om de plooien strak te 

trekken. 

   

 

 

 

 

https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/download/file.php?id=190&sid=4c4747277e7651c99dc21f86aafdf2f9&mode=view
https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/download/file.php?id=191&sid=4c4747277e7651c99dc21f86aafdf2f9&mode=view
https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/download/file.php?id=192&sid=4c4747277e7651c99dc21f86aafdf2f9&mode=view
https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/download/file.php?id=193&sid=4c4747277e7651c99dc21f86aafdf2f9&mode=view


Daarna hebben we steeds vier klemmen los gehaald en bison-tix lijm er tussen gekwast en de 

klemmen weer vast gezet. 

 

Nergens een plooitje te zien dus ik ben dik tevreden! 

Morgen haal ik voorzichtig de klemmen los en ga dan de overtollige stukken leer er voorzichtig 

afsnijden en als het nodig is nog losse stukjes vast lijmen. 

 

 

26 aug 2010 

Een week terug ben ik begonnen aan de scharnieren. 

Ik kon met geen mogelijkheid de ijzeren scharnierpen uit de aluminium scharnieren krijgen!.. 

Gasbrander leek mij geen goed idee omdat er plastic tussen zat, nu moet dat juist vervangen worden 

door messing maar ik had geen zin om brandende resten van de scharnieren te schrapen.. oplossing? 

ik heb de oude frituurpan die al meer dan vijf jaar in het hok stond te verstoffen goed schoon 

gemaakt en het vet vervangen door water. 

Scharnier even goed laten koken en ik kon het scharnierpen er zo uittikken!  

 

Hier de scharnier met de oude plastic busjes 

 

 

 

De oude en de nieuwe messing busjes 

https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/download/file.php?id=212&sid=4c4747277e7651c99dc21f86aafdf2f9&mode=view


 

 

 

De nieuwe busjes op hun plek 

 

 

 

De scharnieren weer in de pan en ik kon zo de pen er weer in tikken.. 

 

Met het bovenste scharnier was ik wat minder gelukkig omdat ook na de revisie de deur bleef 

hangen, ik heb van mijn witte Karmann een scharnier geleend om te kijken of het wel eigenlijk aan 

het scharnier lag. 

Met de scharnier van de witte, blijft de deur nu mooi in één lijn met het koetswerk.. 

26 aug 2010 

Inmiddels zit op één kant de B stijl en het tochtruitje er in samen met het aanslag rubber van het 

portierruit 

https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/download/file.php?id=213&sid=4c4747277e7651c99dc21f86aafdf2f9&mode=view
https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/download/file.php?id=214&sid=4c4747277e7651c99dc21f86aafdf2f9&mode=view


 

 

 

De nieuw verchroomde uitzetijzer 

 

 

 

Na nog wat kleine aanpassingen van het elektra kon het kofferbakkarton er ook in 

 

 

 

https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/download/file.php?id=215&sid=4c4747277e7651c99dc21f86aafdf2f9&mode=view
https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/download/file.php?id=216&sid=4c4747277e7651c99dc21f86aafdf2f9&mode=view
https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/download/file.php?id=217&sid=4c4747277e7651c99dc21f86aafdf2f9&mode=view


De plaatselijke timmerman die voor mij zou uitzoeken wat voor type hout werd gebruikt voor het 

dakrek kwam niet verder dan grenen  

Via via ben ik in contact gekomen met een hout deskundige/verzamelaar die voor mij uitgezocht 

heeft van wat voor "pine" soort die latjes behoren te zijn en heeft ze kosteloos voor mij gemaakt ..  

 

 

13 maart 2011 

Op kwf heb ik o.a. nieuwe raamrubbers en nieuwe sierlijsten voor in de raamrubbers gekocht. 

Een paar weken terug hebben we het achterruit geplaatst, het ging niet van harte omdat de strippen 

de neiging hadden uit het rubber te wippen die er alleen weer in wou als het hele ruit met rubber en 

al er weer uit was , heeft even geduurd maar nu zit hij er in. 

 

Het voorruit had ik ook nog op zolder liggen en na ik hem had schoongemaakt kwam ik er achter dat 

de ruit vol met putjes en andere beschadigingen had dus heb ik die maar vervangen voor een nieuwe, 

gelukkig ging het plaatsen gemakkelijker als het achterruit. 

   

 

 

13 maart 2011 

https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/download/file.php?id=264&sid=4c4747277e7651c99dc21f86aafdf2f9&mode=view
https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/download/file.php?id=265&sid=4c4747277e7651c99dc21f86aafdf2f9&mode=view
https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/download/file.php?id=266&sid=4c4747277e7651c99dc21f86aafdf2f9&mode=view


Ook de nieuwe zonnekleppen, kledinghaakjes en de binnenspiegel heb ik gemonteerd.. 

   

 

 

 

 

 

20 okt 2011  

Eindelijk weer een update(je)!  

 

Tapijt zit er eindelijk in en ook de zijpanelen en nieuwe pezen bij de deuropeningen 

https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/download/file.php?id=267&sid=4c4747277e7651c99dc21f86aafdf2f9&mode=view
https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/download/file.php?id=268&sid=4c4747277e7651c99dc21f86aafdf2f9&mode=view
https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/download/file.php?id=269&sid=4c4747277e7651c99dc21f86aafdf2f9&mode=view


 

 

Nu nog even de juiste raamslingers bestellen. 

 

De stoelbekleding moet nog steeds via ccb uit Amerika komen en dan kan ik het helemaal klaar 

maken van binnen. 

Een paar weken geleden heb ik de Karmann een weekend op de brug gehad en wat mij toen opviel 

was dat de vooras niet helemaal juist was, de linkerzijde stond hoger dan de rechterzijde en niet zo'n 

beetje ook! 

Nadat ik de spindel van de linkerzijde er af had gehaald werd mij al snel duidelijk dat er teveel 

spanning stond op de bovenste arm. 

Ik heb toen de linkerkant gelijk gezet met de rechterkant die achteraf iets te laag stond waardoor mijn 

Karmann nu aan de voorzijde iets lager staat dan standaard...niet extreem, maar toch iets lager en 

eerlijk gezegd vind ik het ook nog wel mooi staan dus laat ik het voor nu maar even zo  

 

Straks op kwf nieuwe platte wieldoppen en sierringen bestellen, velgen laten stralen en whitewalls er 

onder en dan wil ik hem volgend jaar eindelijk op de weg hebben  

 

 

https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/download/file.php?id=347&sid=77c964b3af378afb5b8b871e51500ae9&mode=view
https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/download/file.php?id=348&sid=77c964b3af378afb5b8b871e51500ae9&mode=view


 

 

 

 

26 okt 2011 

 

12 nov 2011 

Stoelbekleding was eindelijk binnen! dus zaterdag ochtend gelijk naar c.c.b. gereden en na de nodige 

bakjes koffie en tekst en uitleg over hoe je het beste de stoelen kunt bekleden, direct weer naar huis 

om gelijk te beginnen  

 

Hier vast wat foto's van mijn eerste stoel  

   

https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/download/file.php?id=349&sid=77c964b3af378afb5b8b871e51500ae9&mode=view
https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/download/file.php?id=359&sid=77c964b3af378afb5b8b871e51500ae9&mode=view
https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/download/file.php?id=370&sid=77c964b3af378afb5b8b871e51500ae9&mode=view
https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/download/file.php?id=371&sid=77c964b3af378afb5b8b871e51500ae9&mode=view


 

 

12 nov 2011 

Al met al wel een bewerkelijk klusje maar zeker te doen 

Hier nog een foto van de stoel die nu klaar is 

 

 

 

Binnenkort natuurlijk meer foto's  

 

 

04 dec 2011 

 

 

De stoelen, bankje en hoedenplank zitten eindelijk in de Karmann. 

Met de hoedenplank ben ik wel even bezig geweest omdat ik de originele hoedenplank niet meer had  

Gelukkig had ik voor dat de ruiten in de Karmann zaten, eerst een kartonnen mal gemaakt en die heb 

ik later overgetrokken op een stuk hardboard. 

D.m.v. drie lijmklemmen, plankjes en wat water kreeg ik na 3 dagen voorzichtig aandraaien en nat 

maken de ronding in de hoedenplank daarna het leer netjes vast gelijmd met bison-tix. 

https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/download/file.php?id=372&sid=77c964b3af378afb5b8b871e51500ae9&mode=view
https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/download/file.php?id=374&sid=77c964b3af378afb5b8b871e51500ae9&mode=view


 

Nog even wat foto's: 

   

 

 

 

 

 

18 mei 2012 

Na lange stilte is het nu tijd voor een grote update  

 

De Karmann heeft een dinitrol behandeling gehad  

 

eerste foto is de voorste wielkast, de ronde vorm is de koplamp-pot 

De tweede is van de bodemplaat.. 

(foto's zijn snel gemaakt met een mobieltje) 

https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/download/file.php?id=385&sid=77c964b3af378afb5b8b871e51500ae9&mode=view
https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/download/file.php?id=386&sid=77c964b3af378afb5b8b871e51500ae9&mode=view
https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/download/file.php?id=387&sid=77c964b3af378afb5b8b871e51500ae9&mode=view


   

 

Deze nos Blaupunkt autoradio type Wolfsburg uit 1970 maakte bij het testen sluiting wat eerst wel 

een schrik was, maar zo heb ik me laten vertellen, dat het wel vaker voorkomt, dat door de ouderdom 

de "potten" kunnen gaan lekken dus heb ik laten maken ergens in Zeeland en werkt nu weer prima. 

 

18 mei 2012 

Omdat ik toch nog een vrij groot stuk leer van de bekleding overhad, hebben we de kinderstoel voor 

mijn zoon ook maar gelijk mee bekleed..  

 

https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/download/file.php?id=469&sid=511e903af8d41d9d0518a18b97e21e62&mode=view
https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/download/file.php?id=470&sid=511e903af8d41d9d0518a18b97e21e62&mode=view
https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/download/file.php?id=471&sid=511e903af8d41d9d0518a18b97e21e62&mode=view
https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/download/file.php?id=472&sid=511e903af8d41d9d0518a18b97e21e62&mode=view


 

Het dakrek is inmiddels ook klaar, ik heb bij verschillende firma's gevraagd of ze ook de klemmen 

los konden leveren maar helaas...nu kwam ik bij toeval een vrouw tegen die een origineel VW 

dakrek op haar kever had en heb haar het probleem uitgelegd en gevraagd of ze het erg vond als ik 

een keer langs mocht komen om van die klemmen foto's te maken en het een en ander op te meten 

wat ze gelukkig geen probleem vond 

 

18 mei 2012 

Op goede vrijdag de grote dag !! afspraak om 7:45 uur bij het RDW!! 

Dag er voor alles al klaar gezet voor vertrek, auto op de kar, laatste puntjes nog even controleren, 

papieren klaar leggen, nog zenuwachtig rondjes lopen door huis en maar vroeg naar bed met het 

gevolg dat ik de volgende ochtend twee uren voor de wekker al aan de koffie zat . 

 

Het was die ochtend verrekte koud en toen we bij het RDW aankwamen zat het ijs op de ramen van 

de Karmann . 

De Karmann mocht gelukkig vrij vroeg al naar binnen om een beetje warm te worden, waarbij de 

Karmann veel bekijks trok en zowat iedereen even stiekem in de Karmann gluurde. 

 

Gelukkig slaagde de Karmann met vlag en wimpel en met de complimenten van de keurmeester(s) 

stonden we na een uur weer buiten!! 

Nog even een foto van hoe hij er nu bij staat 

https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/download/file.php?id=473&sid=511e903af8d41d9d0518a18b97e21e62&mode=view


 

 

 

Nu hij klaar is verheug ik me op de meetings die nog komen gaan om met trots mijn Karmann aan 

jullie te kunnen laten zien! 

 

Groet Johan. 

https://karmannghiaclub.nl/phpBB3/download/file.php?id=474&sid=511e903af8d41d9d0518a18b97e21e62&mode=view

