
 
 
 
KARMANN GHIA CLUB NEDERLAND  
NIEUWSBRIEF   
Datum: 13 april 2017        Nummer: 3  
 
Beste leden van de Karmann Ghia Club Nederland, 
 
 
De activiteiten van de club zijn in volle gang en de Voorjaarsrit staat al snel voor de deur. Hebben jullie 
je al ingeschreven? Zou mooi zijn toch! Meer zielen meer vreugd. 
 
In deze nieuwsbrief willen we jullie graag van recente zaken op de hoogte brengen en hebben we 
aanvullend nog wat informatie over de 4-Daagse clubreis naar Wolfsburg. 
 
De Technische Dag 8-04-2017 
We hebben de Technische Dag net achter de rug en deze is succesvol verlopen. Ruim 30 deelnemers 
met hun Karmann Ghia’s  hebben onder mooie weersomstandigheden een fantastische dag gehad. Onze 

technische man, Kees Schultz, had alles weer 
uitstekend voorbereid en heeft ook ter plekke 
een aantal kleine en minder kleine 
probleempjes kunnen oplossen.  
 
Onze dank aan de Van Beynum Volkswagen 
Group die hun complete werkplaats ter 
beschikking heeft gesteld en ons op drank en 
een lunch heeft getrakteerd. 
 
Ook was één van hun monteurs ter 
ondersteuning aanwezig en stelden zij een 
fantastisch gerestaureerde VW bus ter 
beschikking om van alle kanten te mogen 
bekijken. 
 
 

 
 
Karmann Ghia Petjes in de clubshop 
Door bemiddeling van een clublid zijn we in staat geweest om hele mooie petjes te laten vervaardigen, 
waarop het Karmann Ghia logo is geborduurd. Deze petjes zijn exclusief voor onze club vervaardigd en 
nergens anders verkrijgbaar. De voorraad (50 stuks) is beperkt en: de petjes zijn alleen te bestellen via 
de mail bij penningmeester@karmannghiaclub.nl voor € 15,-- per stuk, exclusief verzendkosten (voor 
Nederland € 3,50; voor Duitsland en België € 7,--). 
Tijdens evenementen, zoals de eerstvolgende voorjaarsrit op 21 mei,  zullen we ervoor zorgen dat we de 
petjes bij ons hebben. 
 



Website 
Het zal sommigen misschien zijn opgevallen dat de website korte tijd nauwelijks benaderbaar was en 
dat was heel vervelend. Niet alleen voor de bezoekers van onze site, maar zeker ook voor onze 
webmaster, die er verder ook niets mee kon aanvangen. Blijkt nu dat een hacker bezit van onze site had 
genomen.  Gelukkig heeft de organisatie, waar onze site wordt gehost, op ons verzoek de zaak kunnen 
herstellen. Op afstand konden we Hans de Vries opgelucht horen ademhalen (het hele bestuur 
overigens). 
 
Feit blijft dat de site door veroudering instabiel begint te worden en het is maar goed dat we bezig zijn 
met een totaal nieuwe site, gebaseerd op de modernste technieken. Tijdens de Algemene 
Ledenvergadering hebben we een voorproefje hiervan getoond. 
 
4-Daagse Clubreis naar ‘Autostadt’ Wolfsburg (23-26 augustus 2017) 
Met plezier hebben we kunnen vaststellen dat voor deze reis een overweldigende belangstelling was. 
Dat hadden we niet verwacht en we zaten daarom snel aan het maximum van 40 personen. Dit 
maximum heeft alles te maken met de rondleidingen in Autostadt, waarvan de groepen om 
organisatorische redenen op maximaal 20 worden gesteld. We hebben dus 2 groepen. 
 
 

Maar op het moment dat de definitieve 
boekingen (en betalingen) moesten 
plaatsvinden, bleek dat er toch enkele 
deelnemers wegens privéredenen 
hebben moeten afzeggen. Op zich niet 
erg, want daardoor hebben we voor 
belangstellenden nog plaatsen ter 
beschikking. 
 
Het gevolg is dat we nu ruimte hebben 
voor 3 equipes. Anders gezegd we 
hebben 3 tweepersoons kamers ter 
beschikking die alsnog geboekt kunnen 
worden. In totaal dus 6 personen. 
Mochten er leden zijn die deze 
(buiten)kans willen benutten, dan zijn zij 

graag onze gast. Stuur een mailtje naar onze voorzitter, die je graag zal willen informeren over de 
mogelijkheden (voorzitter@karmannghiaclub.nl) 
 
KGCN-Voorjaarsrit op de Veluwe 
Op zondag 21 mei wordt de Voorjaarsrit gereden, georganiseerd door Wilko en Ina de Boer. 
Startlocatie: Eterij de Liederhoeve, Spoekweg 49, 7361 TM Beekbergen. 
Er zijn 3 mogelijkheden om deel te nemen: 

1. Een heel weekend met overnachting op Vakantiepark Het Liederholt (camping). 
2. Een heel weekend met 1 of twee overnachtingen in een hotel in de buurt. 
3. Alleen deelnemen aan de Voorjaarsrit op 21 mei zonder overnachting. 

 
Deelname aan de Voorjaarsrit is voor leden en hun bijrijder gratis, zonder overnachting. Kosten voor 
extra inzittenden vanaf 12 jaar € 10,-- per persoon. Diner op 21 mei na afloop van de rit kost € 25,-- per 
persoon. 
Voor meer informatie wordt verwezen naar het clubblad (Ghia Varia) en de website. 
Nadere informatie bij onze Evenementen coördinator: evenementen@karmannghiaclub.nl 
 
 



Helpers gevraagd voor het Internationaal Kever Weekend Wanroij (IKW) 
 
Het IKW wordt op 16, 17 en 18 juni 2017 georganiseerd in opdracht van de Kever Club Nederland op het 
Event Center ‘De Bergen’ in Wanroij. (www.ikwwanroij.nl) 
Evenals vorig jaar heeft het bestuur de intentie om met een clubstand tijdens dit leuke weekend 
aanwezig te zijn. We hebben hiervoor een mooie tent met tafeltjes en zitjes en nog wat clubattributen. 
Ook dit jaar valt het evenement ongelukkigerwijs weer samen met één van onze eigen evenementen: 
‘De Zomerrit in Oostvoorne’. 
 
Omdat wij als club toch graag op het IKW vertegenwoordigd willen zijn, doen wij een beroep op onze 
leden. Immers zonder helpers kunnen we geen stand plaatsen. 
Van één lid weten we dat hij bereid is om het hele weekend aanwezig te zijn. Maar dat is te weinig. 
Wie vindt het leuk om te helpen (het hele weekend of één enkele dag) en misschien ook bereid om zijn 
Karmann bij die stand neer te zetten. 
 
Nadere informatie is verkrijgbaar bij onze Evenementen coördinator Marianne Pot: E-mail: 
evenementen@karmannghiaclub.nl 
 
Evenementenkalender Karmann Ghia Club Nederland: 
 

 21 mei  Voorjaarsrit Veluwe 
 16/6t/m 18/6  IKW Wanroij (zie hierboven) 
 17/6   Zomerrit Oostvoorne 
 23/8-26/8 4-Daagse reis naar ‘VW-Autostadt’ Wolfsburg 
 10/9  Najaarsrit Gooi en Vechtstreek 
 7/10  Einde seizoen bijeenkomst 

 
Nadere informatie is te vinden op de website www.karmannghiaclub.nl  en bij onze Evenementen 
coördinator: evenementen@karmannghiaclub.nl 
 
Overige evenementen: 
 

 29 en 30/4  Auto Motor Klassiek Festival Circuitpark Zandvoort (meer informatie op onze 
website onder ‘Overige evenementen’) www.karmannghiaclub.nl. 
 

 1 en 2/7  Concours ‘d Élégance Paleis ’t Loo (naast concours ook vele stands met vintage 
artikelen, muziek, oldtimer sprints op de oprijlaan van het paleis, merk presentaties, vintage 
muziekband, etc.). www.concourselegance.nl 
 
 

 30/7  Nationaal Oldtimer Festival Circuit Zandvoort (Concours d ‘Élégance, live muziek, 
vrij rijden, legendarische races, clubpaddock, etc. (www.nationaaloldtimerfestival.nl) 

 WIJ WENSEN ALLE LEDEN VAN DE KARMANN GHIA CLUB NEDERLAND 
 HELE FIJNE PAASDAGEN 
 
HET BESTUUR 
 


