
 
 
 
KARMANN GHIA CLUB NEDERLAND  
NIEUWSBRIEF   
Datum: 13 juni 2017        Nummer: 4  
 
Beste leden van de Karmann Ghia Club Nederland, 
 OP DE VALREEP AANDACHT VOOR HET VOLGENDE 
 
Zomerrit in Oostvoorne 17 juni 
Nog een paar dagen, en onze Zomerrit gaat van start. Het belooft een mooie dag te gaan worden. 
Temeer daar deze rit dit jaar gecombineerd is met een festival. Een soort dorpsfeest. De deelnemers aan 
onze Zomerrit worden exclusief door Jacoba van Beieren gestart. Nou, wie wil dat niet meemaken? 
Zorg dat je erbij komt, en meld je nog snel even aan via het aanmeldingsformulier op de site: 
https://karmannghiaclub.nl/evenementen/zomerrit-oostvoorne/ 
 
 

 

 

Straatbeeld 1977 op Concours d' Élégance Paleis Het Loo   
Op zaterdag 1 en zondag 2 juli 2017 wordt weer hét 
zomerevenement voor klassiekers gehouden: het 13e 
Concours d' Élégance Paleis Het Loo. Het 40-jarig bestaan van 
de FEHAC is aanleiding om daar uit te pakken met een 
prachtige rij van 20 inmiddels historische voertuigen uit ons 
‘geboortejaar’ 1977, die toen de normale gebruiksauto’s waren 
in het straatbeeld. Bij de oprichting van de FEHAC is nooit 
gedacht dat nieuwe auto’s-van-toen nu ook al echte klassiekers 
zijn.   
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Publicaties 
Informatie uit deze 
nieuwsbrief is vrij van 
rechten. Artikelen 
mogen geheel of 
gedeeltelijk worden 
overgenomen, mits de 
bron wordt vermeld. 
  

   

 



 

 
Met korting naar het Concours d' Élégance  
De organisatie van het Concours D 'Élégance Paleis Het Loo 
geeft de leden van FEHAC-clubs korting op de toegangsprijs: u 
betaalt geen € 22,50 maar € 20,- voor een toegangskaart voor 
een dag. En voor bezoekers die in een klassieker komen is het 
vrij parkeren naast de paleistuin. U kunt een entreekaart met 
korting kopen via concourselegance.com onder vermelding van 
de couponcode FEHAC CDE 17 (zonder spaties). 

   

Oldtimers op weg naar morgen 
  

     

     

  

 

  

 

     

     

  

   
 
FEHAC NIEUWS 
(Overgenomen uit Nieuwsbrief Fehac mei ) 
Vanwege de verkiezingen, gevolgd door het moeizame traject van de formatie, hebben FEHAC en KNAC 
gezamenlijk een brief aan de formateur gestuurd waarin voor vier punten aandacht wordt gevraagd: 

1. Een eenduidige definitie van klassieke voertuigen. Op basis van de richtlijn EU 2014/45 is dat 30 
jaar of ouder, en daar kunnen FEHAC en KNAC zich prima in vinden. 

2.  Het is te voorzien dat er behoefte zal ontstaan aan het kenbaar maken dat een voertuig klassiek 
is. We hebben voorgesteld om daarvoor een aparte kleur kentekenplaten in te voeren. 

3. Het toelaten van het mobiel erfgoed tot milieuzones. Op zich zien FEHAC en KNAC niet in dat 
milieuzones een bijdrage leveren aan een betere luchtkwaliteit, maar als er dan toch 
milieuzones komen, laten de gemeenten dan één landelijke richtlijn volgen met een eenduidige 
uitzondering voor het mobiel erfgoed. 

4. Het huidige systeem van MRB voor oldtimers is ondoorzichtig en discriminerend. Wij pleiten – 
net als in de door FEHAC ingediende petitie van 18 oktober 2015 – voor een heldere regeling: 
vol betalen tot 30 jaar, daarna een overgangsregeling tot 40 jaar en boven de 40 jaar een 
algehele vrijstelling. 

 
FEHAC en KNAC hopen uiteraard dat deze punten terug komen in het sluiten van een regeerakkoord. 
 
Moving Intelligence 
In de bijlage behorende bij deze nieuwsbrief maken jullie kennis met een nieuw systeem op het gebied 
van voertuigbeveiliging. Het gaat in het bijzonder om een peilzender die aan leden van de Fehac met 
korting wordt aangeboden. Informatie over de techniek van het systeem is uiteraard bij Moving 
Intelligence te verkrijgen. Mocht je geïnteresseerd zijn en een systeem ‘met korting’ willen aanschaffen, 
meldt dit dan bij onze secretaris. 
 
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 Zomerrit op 17 juni,  zullen we ervoor zorgen dat we de 
petjes bij ons hebben !!!!!!!!!!!! 
 



 
 
Evenementenkalender Karmann Ghia Club Nederland: 
 

 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: 

 
 30/7  Nationaal Oldtimer Festival Circuit Zandvoort (Concours d ‘Élégance, live muziek, 

vrij rijden, legendarische races, clubpaddock, etc. (www.nationaaloldtimerfestival.nl) 
 

 
Met vriendelijke groet, 
 
HET BESTUUR 
 


