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Beste leden van de Karmann Ghia Club Nederland, 

 

De zomer is bijna voorbij, maar nog niet helemaal. Eigenlijk is ‘ons’ seizoen nog in volle gang, waarover 

we graag willen berichten. 

 

De Kleine raampjes dag in Laren. 
Op 6 augustus heeft een opvallend groot aantal Karmann Ghia’s aan de ‘Kleine 

raampjes dag’ in Laren deelgenomen. En natuurlijk waren er ook zogenaamde 

brillen, ovalen en busjes. Clublid Rinus had voor de gelegenheid zijn mooie 

kever meegenomen en heeft toegezegd een verslag voor de Ghia Varia te 

maken. Al met al was het een zonovergoten dag waar vele clubleden plezier 

aan hebben beleefd, vooral onze voorzitter en zijn echtgenote, die met hun 

Karmann Ghia in de prijzen vielen. Jawel: ‘The best of show’. 

 

 4-Daagse clubreis naar ‘Autostadt’ Wolfsburg 

Op 23 augustus staan 21 equipes in de startblokken om met hun Karmann 

Ghia’s naar Wolfsburg te rijden. In totaal 36 personen die 4 dagen van een 

mooie reis gaan genieten.  

 

De eerste dag een mooie rit door het Teutoburgerwald en vervolgens naar 

het Mekka van Volkswagen ‘Autostadt’ in Wolfsburg. 

We gaan het grote Themapark van VW bezoeken, de VW-fabriek, en 

natuurlijk het Volkswagenmuseum.. Ongetwijfeld zullen we een verslag in de 

Ghia Varia tegemoet kunnen zien. 

 

KGCN Najaarsrit door Gooi- en Vechtstreek 10 september. 
En dan volgt al heel gauw onze Najaarsrit die begint bij VW-dealer Pon in Naarden (Energiestraat 40). 

Pon sponsort de rit en daar zijn wij blij mee. Het programma is veelzijdig met voor elk wat wils. Het 

mooie routeboek begeleid je door de mooie Gooi- en Vechtstreek, waarbij onderweg diverse 

bezienswaardigheden aangedaan kunnen worden, zoals het Vestingmuseum Naarden, het Healey-

museum en het Landgoed Zonnestraal. 

 

Zoals altijd kunnen leden en hun bijrijder ‘gratis’ aan het evenement deelnemen. Bij een 3e of meerdere 

personen geldt voor een kind tot 12 jaar een bijdrage van € 5,00 en voor volwassenen een bijdrage van 

€ 10,00 per persoon.  

En aansluitend kan zelfs ingeschreven worden voor een koud en warm buffet. 

 

Informatie en inschrijven: 

Alle informatie is te lezen op onze website waar ook een ‘Inschrijvingsformulier te vinden is’. 

https://karmannghiaclub.nl/evenementen/najaarsrit-gooi-en-vechtstreek/  

De deadline voor inschrijving is 1 september! 

https://karmannghiaclub.nl/evenementen/najaarsrit-gooi-en-vechtstreek/


De tijd gaat snel. Niet vergeten dus! 

 

Einde seizoen bijeenkomst 7 oktober bij Jubilerende VW dealer AMES in Zwijndrecht. 
7 oktober is een belangrijke datum om alvast in je agenda te zetten. We gaan seizoen 2017 in stijl en 

met veel activiteiten afsluiten. Ter gelegenheid van hun 70ste verjaardag heeft AMES besloten om dit 

heugelijke feit met enkele oldtimerclubs te vieren. Wij zijn gevraagd om mee te doen, en dat doen wij 

graag. De andere clubs zijn de LVWCN, de VW Cabrioclub en de Keverclub. 

 

De dag begint om 9.00 uur en eindigt om 16.30 uur. Als club hebben wij een eigen ontvangstruimte voor 

onze leden. Gedurende de dag hebben de aanwezige clubs hun presentaties met auto’s, onderdelen en 

kraampjes, maar ook AMES zelf plaatst 10 Amescadors en er komen busjes. En niet te vergeten de 

activiteiten voor de kinderen/kleinkinderen, zoals suikerspinnen, schminken, e.d. 

 

Wij krijgen een speciale, prominente plek voor 15 van onze mooiste Karmann Ghia’s. Die plek is 

helemaal vooraan bij de ingang. We zijn de blikvanger dus. Onze stand wordt daarbij geplaatst. De 

overige Karmann Ghia’s krijgen een plek op het evenemententerrein toegewezen. En als extra gaan we 

deze keer een ‘Kofferbakverkoop’ houden. AMES staat garant voor publiciteit in wijde omgeving. 

 

De vooruitzichten zijn dus een gezellige clubdag met en voor eigen clubvrienden en vrienden van 

aanverwante VW clubs. 

 

Inschrijving zal op de gebruikelijke manier via onze website plaatsvinden, www.karmannghiaclub.nl 

Degenen die aan de kofferbakverkoop mee willen doen wordt verzocht zich eveneens te melden. 

 

Karmann Ghia Petjes en verzamelmappen in de clubshop. 
Het is hard gegaan met onze clubpetjes. Van de 50 exemplaren hebben we er nog maar 10 over. 

De prijs is nog steeds € 15,-- per stuk, exclusief verzendkosten. De petjes zijn alleen te bestellen via de 

mail bij penningmeester@karmannghiaclub.nl . Verzendkosten (voor Nederland € 3,50; voor Duitsland 

en België € 7,--). 

Wil je er zeker van zijn er één te kunnen kopen, wacht dan niet te lang!!!!! 

Met nog 3 evenementen in het vooruitzicht, zou het wel eens hard kunnen gaan! 

 

Zoals altijd zijn in de clubshop ook nog steeds mooie verzamelmappen voor de clubbladen (Ghia Varia) 

verkrijgbaar. Voor het geringe bedrag van € 12,50 per stuk kan je je clubbladen veilig en netjes bewaren. 

Ze zijn een aanwinst voor je boekenkast. 

Onze redactieleden hebben een aantal exemplaren tijdens evenementen altijd bij zich! 

 

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 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

HET BESTUUR 
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