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Een nieuw Karmann Ghia seizoen.
 
In de eerste uitgave van de Ghia Varia dit jaar richten we ons natuurlijk op het nieuwe seizoen. De start was
een succesvol optreden in januari tijdens het Aircooled WinterFest in Rosmalen. We mochten zeven nieuwe
leden verwelkomen, waaronder een paar techneuten met veel luchtgekoelde ervaring. Daar zijn wij blij mee.
Vele leden bleven gezellig op onze clubstand hangen voor een praatje, een kop koffie, thee of frisdrank. Ook
werd onze nieuwe website besproken, die er volgens velen veelbelovend uitziet. Natuurlijk zijn er de te ver
wachten kinderziekten, maar door de goede respons van onze leden, konden onze webmaster Hans de Vries
en webbouwer Ben Goss de meeste tekortkomingen binnen 24 uur verhelpen.
 
De volgende clubbijeenkomst is de Algemene Ledenvergadering, waarvoor een uitnodiging in dit clubblad
staat vermeld. Fijn dat we te gast mogen zijn bij ons clublid Fred van Gils (en adverteerder) van ROGI Classics
te Etten-Leur, die ons ook met consumpties zal verwennen. En natuurlijk krijgen wij een rondleiding in zijn
mooie bedrijf. Tijdens deze vergadering nemen we afscheid van bestuurslid George Steur, die zich vanaf
2010 voor de club heeft ingezet, vooral voor ons onvolprezen clubblad ‘Ghia Varia’. Binnen het bestuur neemt
Peter de Jong zijn functie van coördinator clubblad over, maar George is nog niet helemaal weg. Hij heeft
toegezegd om de werkzaamheden voor het clubblad te blijven ondersteunen, niet als bestuurslid, maar als
lid van de Redactiecommissie. Verder is aan de redactiecommissie toegevoegd onze ledenadministrateur
Rinus Coert, die het afgelopen jaar al heeft meegedraaid. Fijn dat de redactiecommissie nu volledig op
sterkte is.
 
Volgens planning ontvangen jullie bij dit clubblad een nieuwe lidmaatschapskaart die twee jaar geldig is.
Let goed op dat je hem niet per ongeluk met de plastic omslag weggooit. En let ook even op de mooie af
beelding op de kaart, die van onze nieuwe clubvlaggen (beachflags) is afgeleid. Met dit nieuwe design zijn
we weer helemaal bij de tijd.
 
En dan volgt de evenementenagenda 2018, waaraan door diverse clubleden een bijdrage zal worden ge
leverd. Het is altijd prettig te constateren dat leden zich voor de club willen inzetten. Zonder deze mensen zou
de club niet kunnen voortbestaan. De club is niet alleen van, maar vooral voor al onze leden. Ik heb onze
evenementen in mijn agenda gezet en ik ga er vanuit dat jullie dit voorbeeld volgen. En natuurlijk hoop ik
aan alle clubevenementen deel te kunnen nemen. Ook hebben Loes en ik ons alvast ingeschreven voor één
van de buitenlandse Karmann Ghia evenementen, te weten het Jubileum Treffen van de Karmannfreunden
Bayern e.V. in Würzburg. Altijd leuk om te zien hoe onze collega clubs over de grens hun hobby met de
Karmann Ghia beleven.
 
Ik wens iedereen een fantastisch Karmann Ghia seizoen toe en hoop dat we elkaar bij één van onze evene
menten mogen ontmoeten.
 
Met sportieve groet.
 
 

VOORWOORD.                                                       JAN VAN RUIJVEN.

3. Voorwoord/Inhoudsopgave Jan van Ruijven.

5. Colofon/Evenementen/George  

7/8. Fotoshoot Karmann Ghia Johan van Dijk.

9/10/11. Tour Americal. Fred Demanet.

12. Verslag AWF Rosmalen Rinus Coert.

13. Interview Rogi Classics Fred van Gils/Peter de Jong.

14/15. De Karmann van .... Michel Peters.

17/18. Uitnodiging/agenda ALV 2018. Bestuur.

19/20 Beknopt jaarverslag 2017. Jan van Ruijven.

20. Aankondiging Technische Dag/ Voorjaarsrit Marianne Pot/ Wim en Jaqueline Cevaal.

INHOUDSOPGAVE.
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Presentator en autojournalist Werner Budding reed 
in het kader van 70 jaar Ames Autobedrijf met 
vijf Classic Cars uit de collectie van Ames. Hierbij 
steekt de autojournalist zijn enthousiasme over de 
Volkswagen Kever, Transporter T1 en de Golf GTI niet 
onder stoelen of banken. En ook over de Audi 100 en 
Audi 90 raakt hij niet uitgepraat. 

De meest recente film die Werner Budding voor 
Ames heeft gemaakt is de film met de Audi Urquattro. 
Gezien de historie van deze auto is deze film volgens 
sommigen de meest bijzondere.

De ritten in de bijzondere auto’s zijn terug 
te zien in drie films. Hierin komt de historie 
van de merken naar voren en worden de rij- 
eigenschappen van de Volkswagen en Audi 
Classic Cars benoemd. De video’s zijn het 
bekijken meer dan waard. U vindt ze terug op  
de website www.ames.nl, op onze facebook pagina 
en op ons youtube kanaal (scan hiervoor de QR-
codes).

WERNER BUDDING RIJDT 
IN AMES CLASSIC CARS

Volkswagen
Classic Cars

Amegazine 
artikel

 Audi
Classic Cars

Audi 
Urquattro

www.ames.nl/volkswagen/classic-cars.html
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Voorzitter
Jan van Ruijven
T 0345-633088
E voorzitter@karmannghiaclub.
nl
Secretaris
Nico Zwakman
T 06-12544090
E secretaris@karmannghiaclub.
nl
Penningmeester
Hans de Vries
T 06-42141887
E penningmeester@karmanng
hiaclub.nl
Redactie/Internet/Advertenties
George Steur/T 06-26142505
Peter de Jong/T 06-54356381
Rinus Coert/T 06-28832239
E redactie@karmannghiaclub.nl
Evenementen
Marianne Pot
T 06-15075728
E evenementen@karmannghia
club.nl
Ledenadministratie
Rinus Coert
T 06-28832239
E ledenadministratie@karman
nghiaclub.nl
Technisch advies
Dick Loenen/T 035-6245223
Kees Schultz/T 06-26042266
Willem Neelen/T 0622547002
E technischadviseur@karman
nghiaclub.nl
Verschijningsdata Ghia Varia
februari, arpil/mei, juli, oktober,
december
Deadline kopij
31 januari, 31 maart, 31 mei,
31 augustus, 31 oktober
Lidmaatschap
€ 32,50 per kalenderjaar,
inschrijvings-
kosten éénmalig € 7,50.
Opzegging schriftelijk of via e-
mail aan
ledenadm. voor 1 december.
Rekening NL88RABO 0336089988
Webmaster
Hans de Vries/Gerard Dolfing
E webmaster@karmannghiaclub.
nl
Website
www.karmannghiaclub.nl

18 maart ALV KGCN Rogi Classics Etten-Leur

7 april Technische Dag Airhouse Hillegom

13 mei Voorjaarsrit Walcheren

15-17 juni IKW Wanroij Wanroij

7 juli Zomerrit Omgeving Maarssen

augustus KGCN Meerdaagse rit Duitsland

9 sept. Najaarsrit Nog niet bekend.

3 nov. Eindeseizoensbijeenkomst Nog niet bekend.

KGCN-EVENEMENTENKALENDER 2018

George doet een stapje terug.
 
Negen jaar redactie-coördinator van de  Ghia Varia. Dat zijn toch 45
uitgaven, eerst in klein formaat, later in het huidige formaat van ons
mooie clubblad. De eerste 5 jaren deed George alles alleen, de laatste
vier jaar met mijn medewerking en sinds kort ook met de hulp van Rinus
Coert. George en ik wonen vlakbij elkaar en dat maakte het overleg over
de Ghia Varia gemakkelijker. “ Ik ben niet van de mail, ik pak veel liever
de telefoon of ik kom langs!” is een gevleugelde uitspraak van hem. We
zijn daardoor ook vaak samen op pad geweest voor tentoonstellingen,
beurzen, interviews.  Naast een fototoestel, pen en papier hoorden
krentenbollen en een flesje water bij de standaardattributen. Het vullen
van het blad ging  volgens een vast stramien, ieder had zijn eigen taken.
George doet dingen namelijk graag in eigen tempo en op eigen wijze.
Uiteindelijk resulteerde de samenwerking iedere keer in een mooie Ghia
Varia.
George doet nu een stapje terug, laat de coördinatie aan mij over, maar
blijft gelukkig binnen de redactiecommissie bezig. George, bedankt voor
die 45 uitgaven en de ontstane vriendschap. Op naar nummer 46! De
krentenbollen liggen klaar, ook voor Rinus.
 
Peter
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BEKIJK ONZE VOORDELIGE KLASSIEKERVERZEKERING OP WWW.GIO.EU OF BEL 036  548 70 70

Net als andere klassiekerliefhebbers wilt u ook verzekerd zijn van een perfecte dekking 
voor uw klassieke auto. Daarom biedt GIO klassiekerverzekering dé autoverzekering 
voor oldtimers en youngtimers waarbij u zelf de dekking bepaalt. Onze voorwaarden zijn 
afgestemd op klassieke automobielen en sluiten daarom perfect aan op uw wensen.

Waarom een GIO Klassiekerverzekering?
•  Scherpe premie met uitstekende dekking
•  Keuze van eigen schadehersteller
•  Bij aantoonbare meerwaarde 10% overdekking
•  Fantastische hulpverlening na pech of ongeval
•  Nog ruimere dekking dan FEHAC-normen
•  Eén verzamelpolis met korting voor meerdere auto’s

Daarnaast streven wij bij GIO naar optimale service
en zijn we altijd bereikbaar, óók in het weekend. 

Vragen of opmerkingen? Neem gerust contact met 
ons op. Wij helpen u graag en zoeken daarbij naar 
de beste oplossing.

U bent exclusief met uw klassieker maar wij zijn exclusief met onze scherpe premie en uitstekende dekking!

Uw klassieker met liefde verzekerd

DE BESTE
DEKKING 
VOOR UW 

KLASSIEKER!

Klassiek in service en kwaliteit!
KLASSIEKER VERZEKERING
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FOTOSHOOT KARMANN
 
Zoals elk jaar deden we ook in 2017 mee met ‘Vroem’. Een groot oldtimerevenement in het centrum van
Joure, waar net als voorgaande jaren een gezellige en ontspannen sfeer was, mede door de muziek die
gespeeld werd door diverse bandjes. 

Twee dagen na dit evenement
werd mijn naam als reactie ge
noemd bij een schitterende foto
van onze Karmann ghia op Fa
cebook. Zonder te twijfelen heb ik
meteen contact opgenomen met
de fotograaf Jelte Bosma en deze
foto gekocht. In zijn reactie stelde
hij mij een fotoshoot voor en zo
fanatiek als ik ben, zei ik gelijk:  “Ja
dat gaan we doen!!”
Maar hoe gaan we dat doen?
Waar, wanneer en met wat voor
weer? Gelukkig waren we het daar
samen snel over eens. Het moest
een industriële achtergrond wor
den. Oud en ruig, maar niet te
rommelig. De aandacht moet im
mers op de auto blijven en niet op
de achtergrond. 

7



KARMANN GHIA CLUB NEDERLAND

Ka
rm

a
nn

 G
hia Club Nederla

nd

 

 

Taxaties volgens 7.960 BW 

(voorheen art. 275 WvK) 
Aangesloten bij Verenigd Register van Taxateurs / Rapport opgemaakt volgens FEHAC-norm  

vanaf € 100,-  

bij u aan huis voor € 150,- incl. btw, 2e auto: € 100,- (tegelijkertijd, op dezelfde locatie) 

Overige tarieven: zie website of bel/e-mail voor info 

 

 

 

 

www.steijntaxaties.nl info@steijntaxaties.nl Alphen aan den Rijn 0172 - 42 15 44 
 

Beiden gingen afzonderlijk op zoek naar zo'n decor en elkaar foto's uitwisselen van wat mogelijk een geschik
te locatie zou zijn. Het viel nog niet mee om zoiets te vinden, althans ik dacht dat het zo klaar zou zijn. Het
één was te netjes, het andere juist veel te rommelig, dan stond de zon niet goed en bij een andere hadden
we gewoon weg niet de ruimte die we nodig hadden om de Karmann goed op de gevoelige plaat vast te
kunnen leggen. En zo gingen er een paar dagen voorbij.
 

Op een dag reed ik binnendoor via
Haskerhorne naar Joure zoals ik
dat bijna elke dag doe en viel mijn
oog op een oud pand van een
transportbedrijf. De zon stond
goed, gras niet te hoog, netjes
maar toch oud… zou dit het dan
zijn? Snel een paar foto's maken en
naar Jelte sturen! Hij herkende het
meteen en vond het een prima
plan! Een paar dagen later zag het
weer er prima uit. De auto was ge
poetst en later die middag hebben
we op de plek afgesproken waar
we onder veel belangstelling de
shoot hebben gedaan.
Ik en Jelte hebben er veel plezier
aan beleefd en met schitterende
foto's als resultaat!
Ik kan het iedereen aanraden om
zo'n fotoshoot te doen, vooral met
een fotograaf die net zo fanatiek is
als Jelte Bosma.
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TOURAMERICAL 2017 (Deel 2)                                                                     
                     
De verdere belevenissen van " Blue Daytona" in de VS.                        
Fred Demanet.

Dag 11 Las Vegas - Mammoth Lakes 530 km
De vermoeidheid begint stilaan te wegen, Las Vegas was geen rustdag, integendeel. Opgestaan om 5 AM
zonder ontbijt om tijdig uit Las Vegas te geraken en om op het middaguur uit de Dead Valley te  zijn.
Het ontbijt gaat door bij een van de sponsors, MC Donald’s, na meer dan 1 uur nuchter rijden. Niet direct
het ideale scenario. De dag wordt beheerst door het bezoek en het doorrijden van de Dead Valley. Hier gaan
je gedachten automatisch naar de tijden dat cowboys dit desolate gebied door trokken. Alleen respect voor
wat deze mensen trotseerden blijft in je gedachten overeind. 
Deze rit was wel heel eentonig. Ik moest permanent vechten tegen opkomende slaap.  Gelukkig geen hoge
temperaturen deze tijd van het jaar, rond de 26 graden slechts. Blij tijdig in het hotel en vooral probleemloos
te zijn aangekomen.
 
Dag 12 Mammoth Lakes - Modesto 360 km
Vandaag staat er een prachtige rit door het Yosemite park op het programma met heel veel rijden door de
bergen, hetgeen onze Karmann fataal zou worden. Gelukkig niet motorisch, wel de remblokken. Er moest
erg veel geklommen en gedaald worden met héél veel haarspeldbochten. De Blue Daytona heeft hier met
zijn 1600 cc motor hard moeten werken om al die bergketens en haarspeldbochten verteerd te krijgen.  
Tijdens deze afdalingen ondervond ik reeds dat de remmen begonnen te piepen en kraken echter zonder
verlies van remkracht. Uiteindelijk zijn we zo tot aan de eindbestemming geraakt. Daar het al laat was beslo
ten we het probleem morgen vroeg na een welverdiende nachtrust en ontbijt te gaan bekijken en hopelijk
op te lossen.
 

Dag 13/14 Modesto - San Francisco 150 km
Vandaag weer vroeg opgestaan met een klein hartje, wat is er juist aan de hand met de remmen ? Snel
wassen en aankleden om zo snel mogelijk naar de Karmann te kunnen kijken. Opgekrikt en dan aan beide
voorwielen gedraaid. Het linkse wiel vooraan piepte en kraakte. Dus daar zat het probleem.
Wiel eraf gedaan en toen zagen we het direct, remblokjes versleten tot op het ijzer en dus ook de schijf fel
ingegroefd. Met de hulp van het assistentieteam en de vrijwillige hulp van een andere medereiziger Hans,
konden de stukken op een minimum van tijd besteld worden. De stukken zouden beschikbaar zijn tussen 15
en 16 uur in de namiddag. Als ik nieuwe remblokken had gestoken voor vertrek of reserve blokken had
meegenomen zou er maximum een oponthoud van een 1 uurtje zijn geweest. Van de verplichte wachttijd
dan maar gebruik gemaakt om de KG eens volledig te poetsen, al waren de omstandigheden verre van
ideaal. De KG stond opgekrikt op het midden van een plein te Modesto in volle zon. Door verschillende in
woners werden we gratis voorzien van fris water en werden we moed ingesproken. Vandaag gelukkig maar
een trip van +/- 150 km en kunnen we voor de valavond de andere deelnemers vervoegen in het hotel te
San Francisco.
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Weer een rustdag voor de “Blue Daytona”, maar niet voor ons. Op trektocht gaan we door SF naar de pier
39 met z’n vele shops en restaurants. Weer een hoogtepunt is het berijden met onze “Blue Daytona” van de
Golden Gate Bridge en niet minder spectaculair is de afdaling van de Lombard Crooked Street (meest
bochtige straat van de wereld 8 haarspeldbochten).

Dag 15 San Francisco - Monterey 260 km
Heel rustige en mooie rit langs de kust naar Davenport en Santa Cruz. Genieten voor de mens en niet al te
belastend voor de machine.
 
Dag 16 Monterey - Santa Barbara 450 km
Weer een lange rit voor de boeg met mooie uitzichten en uitzichten op de oceaan en beaches waar de
oneindige grootte van Amerika tot zijn recht komt, o.a. de enorme Californische wijngaarden.
 
Dag 17/18 Santa Barbara - Los Angeles 240 km
Einde komt in zicht en daar zijn de meeste deelnemers niet rouwig om, de vermoeidheid slaat toe. Velen
verlangen naar het thuisfront, ook wij. Vandaag staat een bezoek aan het Mike Malamut Vintage Car Mu
seum, enkel te bezoeken bij bijzondere gelegenheden. Het is een privé museum met mooie en zeldzaam
Europese oldtimers waar o.a. de modellen Karmann Ghia type 14 en 34 goed vertegenwoordigd bleken.
Ook een speciaal bezoek met rondleiding aan Rock Store, een decennia lang bekend motorfietsmekka. Daar
deed ik een praatje met de zoon van de bekende filmacteur Dick Van Dijck, met wie ik daarna een foto
maakte. Ook dit is Amerika, dat moet kunnen.
We sluiten af met het doorrijden van Santa Monica en Venice Beach.
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Bij aankomst in het hotel kregen we de mogelijkheid de auto nog dezelfde dag af te leveren bij de firma
welke voor het containertransport naar Antwerpen gaat zorgen. Bij aankomst ter plaatse moesten we docu
menten tekenen en onze troetel achterlaten tussen de wrakken en geaccidenteerde dagelijkse voertuigen.
Het gaf een beangstigde aanblik bij vele deelnemers. Hopelijk worden onze mooie oldtimers met het nodige
respect behandeld en in de juiste containers vervoerd. Uit schrik op mechanische schade heb ik de KG als
“no running” aangemeld en er voor gezorgd dat hij niet meer gestart kan worden. Met deze handeling hoop
ik dat hij horizontaal in de container zal terecht komen om de problemen zoals bij aankomst te vermijden,
namelijk benzine in de oliecarter. Ik zal maar gerust slapen als hij terug thuis in de garage staat. Eerlijk ? Ik
ben er niet gerust in.

Dag 19 Los Angeles - New York - Brussel 
Na 2 voortvarende vluchten landen alle Americal
deelnemers moe, maar met vele ervaringen rijker en
vele duizenden uren vliegen en rijden in het thuisland
België. Dat het voor de meeste deelnemers een on
uitwisbaar avontuur is geworden hoeft geen betoog.
Uitputtend voor mens en machine dat zeker. Vele
tientallen interventies door het assistentie team zijn
noodzakelijk geweest om alle deelnemende oldti
mers rijdende te houden. Toch zijn er een 10-tal defi
nitief uitgevallen. We zijn echt fier te kunnen medede
len dat onze Karmann Ghia, motorisch gezien de 2de
zwakste deelnemer, dit avontuur met grote onder
scheiding heeft doorstaan. Het remprobleem is volko
men ten laste te leggen van mijzelf. Ik had nieuwe
remblokken dienen te monteren en reserve exempla
ren te voorzien. Dan had er zich geen enkel probleem
voorgedaan. “Sorry “Blue Daytona” 
It will never happen again.”  Graag tot wederhoren
voor een nieuw en spannend oldtimer avontuur.

Moraal van dit verhaal ……..
Vandaag 30 december krijg ik eindelijk het bericht dat het container schip “Venise Bridge” met de laatste
4 containers in de haven van Antwerpen wordt verwacht op 2 januari as. Het heeft dan nog ruim 9 dagen
geduurd alvorens hij door de douane is vrijgegeven en in de vertrekhal kon afgehaald worden.

Na meer dan 3 maanden sinds ons afscheid in LA, is de “Blue Daytona” eindelijk terug op Belgische bodem
aangekomen. Via WatsApp werden we op de hoogte gesteld dat hij kan afgehaald worden op de plaats
waar hij ruim 5 maanden geleden is vertrokken richting Albuquerque. 
Ik ben echt benieuwd hoe hij er gaat uitzien ...... met een hoofd vol muizenissen vertrek ik richting Noorderlaan
121 in Antwerpen. Het was een blij weerzien, de KG ziet er vuil en afgepeigerd uit maar heeft geen uitwendi
ge schade tekens, gelukkig maar. Onze KG is in LA achtergelaten voor transport naar Europa als “Non run”
uit voorzorg om nog verdere schade aan motor en mechaniek te voorkomen. Na rijp beraad heb ik besloten
een schade claim bij de verzekering in te dienen voor mogelijke motorschade.
Tijdens het transport naar de USA is er namelijk benzine terecht gekomen in het motor carter en is er door de
organisatie met de auto op deze manier gereden. De mogelijkheid dat door op deze wijze te rijden de motor
schade heeft opgelopen is best mogelijk. De volgende stap is dus dat de auto van de Noorderlaan op
transport verhuist naar een motor specialist om na te kijken of er motorschade is. Het is nu weer bang af
wachten ....... hopelijk valt alles nog wel mee, we blijven optimist.
Ik heb een dubbel gevoel, het is een ongelooflijk avontuur geworden dat voor de rest van mijn bestaan in
het brein gegrift zal blijven. Het besef dat het niet zo evident dit nog te kunnen en mogen meemaken op je
76 ste geeft een gelukzalig gevoel, dat kan ik niet ontkennen. Hoe je troetel is behandeld geworden tijdens
transport is de spijtige achterzijde van de medaille. Daar heb ik de bewijzen van gekregen.
Moraal van dit verhaal : wie niet waagt wie niet wint……en wij hebben gewonnen….
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Aircooled Winterfest 2018 Rosmalen                                                Rinus Coert

Op 6 en 7 januari 2018 werd weer het jaarlijks Aircooled Winter Fest in
Rosmalen gehouden. Zoals te doen gebruikelijk waren wij er als KGCN
eveneens vertegenwoordigd. Nadat op vrijdag 5 januari de stand was
opgebouwd door de gebruikelijke vrijwilligers, kon op zaterdag en
zondag het massaal toegestroomde publiek zich vergapen aan een
tweetal, veel minder voorkomende KG’s type 34 en een mooie KG 14
lowlight. De gele KG 34 en de zwarte KG 14 lowlight werden belangeloos
ter beschikbaar gesteld door ons clublid Ernst Miero, terwijl het witte
restauratieproject KG 34 door Patrick Baptist ter beschikking werd ge
steld. Ernst en Patrick, hartelijk dank hiervoor. Naast de KG’s is de stand
o.a. opgeleukt met een aantal foto’s met de KG prominent op de
voorgrond en de eigenaar(s) wat meer op de achtergrond. 

Uiteraard is er altijd wel iets te beleven als je zo’n twee dagen op de stand rondloopt. Een leuk voorval wil ik
u niet onthouden. Op zaterdagochtend komt er een mijnheer met een jongeman langs onze stand en bekijkt
met veel belangstelling een van de foto’s en constateert dat de KG op de desbetreffende foto zijn oude KG
is, de AM-02-68, overigens een heel mooie cabrio. Deze mijnheer, Max Oostendorp, bleek een oud lid te zijn
die, ik heb het even opgezocht, op 24 juni 2008 zijn lidmaatschap heeft opgezegd i.v.m. de verkoop van zijn
KG. De KG heeft plaats moeten maken voor een Porsche 356, ontegenzeglijk ook een geweldige auto.

Tijdens dit weekend wordt er in een van de zalen ook
altijd een podiumpresentatie gehouden van  mooie
en bijzondere auto’s, welke in het bezit zijn van leden
van de diverse clubs. Ook de auto van een onzer
leden, Michel Peters,een schitterende type 14, kleur
Türkin met Wolkenweiss dak, heeft meegedaan aan
deze podiumpresentatie, welke door Hans de Vries
op video is vastgelegd. Mag Michel trots op zijn.
 
Na 2 dagen op een stand te hebben gestaan, is het
weer tijd om de boel op te breken en huiswaarts te
gaan. We hebben weer veel clubleden ontmoet en
gesproken, 7 nieuwe leden mogen inschrijven, en als
ik voor mijzelf spreek, moet ik zeggen dat het erg
gezellig was. 

En volgend jaar zijn we vanzelfsprekend
weer van de partij !

12
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"Een Karmann is niet alleen mooi, maar ook een geweldige uitdaging
om te restaureren!"                                                                              
Interview met Fred van Gils (Rogi Classics)

Op het Aircooled Winterfest in Ros
malen was Rogi Classics vanzelf
sprekend ook aanwezig en over
aanloop van bekende en onbe
kende bezoekers had Fred van
Gils  zeker niet te klagen. Rogi Clas
sics is immers inmiddels een zeer
bekende specialist geworden op
het gebied van onderhoud en
restauratie van oldtimers. Die
goede naam heeft geleid tot meer
werk en daardoor ook anderhalf
jaar geleden tot een noodzakelijke
verhuizing naar een groter pand in
Etten Leur, waar nu ook ruimte is
voor een eigen spuitcabine.

Dat het Fred zo voor de wind zou gaan, had hij enige jaren geleden nooit gedacht. Na enige jaren gewerkt
te hebben in een autoschadebedrijf, werd hij vrachtwagenchauffeur. Maar het restauratiebloed kroop waar
het niet gaan kon en via Willem Neelen kwam hij toch weer in het restauratievak. terecht toen Willem hem
vroeg zijn Karmann Ghia te restaureren. “Een Karmann Ghia is niet alleen mooi, maar vormt ook een gewel
dige uitdaging om zo goed mogelijk te restaureren”.  Na een periode van deeltijd chauffeur/restaurateur
besloten Fred en zijn vrouw Susan in juni 2010, eerst in deeltijd en begin 2011 fulltime officieel met hun bedrijf
te starten. Inmiddels werken er 3 fulltime krachten en twee zzp’ers, waaronder zijn oude baas uit het auto
schadebedrijf waar Fred ooit was begonnen. “ De rollen zijn omgekeerd, maar het werkt uitstekend!” volgens
Fred.

“Alles gebeurt in eigen beheer en de restauratieportefeuille zit al vol tot halverwege 2019” vertelt Fred enthou
siast en niet zonder trots. Rogi Classics heeft veel vaste klanten en met name is het aantal Belgische klanten
opvallend.
Sinds enige tijd importeert Fred ook Karmanns uit Brazilië, waarvan de TC van Joop de Vreede de eerste was.
Een eigen Karmann voor Fred was er tot op heden niet van gekomen, maar hij is nu op zoek naar een TC
om te importeren en in de weinige vrije tijd die hij heeft, naar eigen idee te restaureren. En de naam Rogi ???
Die komt van Susan Rolink, zijn vrouw en administratieve steun en toeverlaat en zijn eigen naam, Fred van Gils.
 
Rogi Classics is trouw adverteerder in de Ghia Varia (“ Het enige blad waarin ik adverteer !”) en op 18 maart
gastheer voor de KGCN- Algemene Leden Vergadering. Een mooie gelegenheid om ook het nieuwe pand
van Fred en Susan te bekijken.
  13
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DE KARMANN VAN ..........................
 

Mijn naam is Michel Peters, 50 jaar jong , gehuwd met Marion. Woon
achtig zijn wij samen met twee kinderen Lisa en Vince in Zevenaar, in
het Liemerse land, tussen Arnhem en de Duitse grens. 
 

Welk type en welk jaar: Karmann Coupé Type 14 uit 1968
De Karmann Ghia maakt al 23 jaar deel uit van ons gezin en is inmiddels
onlosmakelijk met ons verbonden. Nadat we eerst een Jeans kever
hebben gereden werden ook wij verliefd op het lijnenspel van de KG
tijdens het bezoeken van VW-evenementen. Dus moest er eentje komen.
Na een zoektocht van zo’n anderhalf jaar in Nederland en Duitsland
kwamen wij bij Second Ware in Doesburg terecht. Daar hadden wij in
het verleden al eens een Karmann-body tegen een muur zien staan
maar deze stond nu op een onderstel en al geheel in de grondverf. Geen
motor, geen versnellingsbak maar wel een aantal dozen met onderde
len. En alles bleek, achteraf, alles behalve compleet. In die tijd was er
nog nauwelijks internet en door lid te worden van de KGCN in 1995 kwam
ik via het clubblad in contact met leden die onderdelen verkochten. En
zo kregen we de auto uiteindelijk toch compleet.
In 1996 zijn wij getrouwd en diende de Karmann Ghia uiteraard als
trouwauto, gevolgd door een stoet kevers. Geleidelijk aan werd de groep
Karmann Ghia-liefhebbers in onze directe omgeving steeds groter. In
2000 hebben wij als groep een evenement voor de KGCN mogen ver
zorgen, de Liemers Rivierenrit.

Wat is de mooiste rit tot nu toe:
Nationale maar ook internationale evenementen werden bezocht zoals Karlsruhe Knielingen, Lohmar, Hes
sisch Oldendorf en in 2005 het 50-jarig bestaan van Karmann Ghia in Osnabrück. Dat was wel het absolute
hoogtepunt tot nu toe. Fantastisch om met een stoet van een paar kilometer Karmann Ghia’s (onder politie
begeleiding) door de omgeving van Osnabrück te toeren met een enorme publieke belangstelling langs de
weg, op bruggen en kruisingen. Dat was echt genieten ….!

14
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Is er veel veranderd?
De roestduivel kreeg opnieuw grip op de KG en in 2013 hebben we besloten de KG opnieuw te restaureren.
Om de middelen hiervoor vrij te maken werd onze robijnrode ’63-er vouwdakkever verkocht. Daar hebben
we nog wel steeds spijt van, maar dat terzijde. De kever verloor het uiteindelijk van de Karmann terwijl deze
met kinderen toch veel praktischer bleek te zijn.
In de loop der jaren werden er veel vervangende onderdelen verzameld dus alles lag uiteindelijk klaar. Het
ultieme om te vervangen was de kabelboom. Dat is echt een aanrader bij restauratie. De KG werd gelast,
strak gemaakt en gespoten. Over de kleur hebben we nog wel even getwijfeld maar na allerlei kleurstalen
te hebben laten maken kwamen we tot de volgende conclusie: gewoon weer Türkis groen met een Wolken
weiss dak. Verder is de auto iets verlaagd om de auto helemaal horizontaal te krijgen door middel van een
Puma-as en achter twee tandjes lager. Voor de wielen hebben we gekozen voor een set Baby Fuchs-velgen
van de 914. Dat deze wielen onder deze auto zitten is al een verhaal apart. Ze zijn vrij uniek omdat er slechts
50 sets van deze chroomvelgen gespoten zijn door BMW! Voor de puristen: het betreft originele door VW
gestempelde velgen, geen after market dus!

Mag er wel eens iemand anders in je Karmann rijden?
Ja hoor!
Is het een ”poor man’s Porsche”?
Dat is een uitspraak uit de jaren 60. Een Karmann Ghia rijden en bezitten
is een bewuste keuze. Als je tegenwoordig nog een Karmann Ghia wilt
hebben kom je aardig in de buurt van Porsche qua prijs. Maar de ke
ver-techniek onderhuids kan niet echt sportwagenprestaties leveren.
Een Karmann Ghia heeft wel heel erg veel charisma en is dus altijd
publiekslieveling. Rijden met de Karmann is een uitstekende manier om
te onthaasten. Juist dat maakt het bezitten van een KG onbetaalbaar.
Wie doet het onderhoud?
Het grote onderhoud doet HOT ROD Doesburg maar probeer ook veel
zelf te doen. Het is toch ook heel erg leuk om zelf te sleutelen.
Hoeveel kilometers per jaar rijd je?
Gemiddeld zo’n 5000 kilometer. Het afgelopen jaar hebben we wat meer
kilometers gereden. Dat is best veel als je beseft dat dit vooral allerlei VW
en oldtimertreffen geweest zijn.

Wat is het beste muzieknummer om in een Karmann te beluisteren?
Speaker en een Spotify-lijst via de telefoon met meer dan 600 nummers uit vooral de jaren 70 en 80! En juist
dan komen er allerlei mooie herinneringen voorbij! 

Nog een leuke anekdote?
Oh, daar kunnen wij na 23 jaar
Karmann Ghia bezit wel een
boek over schrijven. Wij stonden
ooit op een parkeerplaats in
Duitsland te pauzeren en te
picknicken. Naast ons stopte
een Mercedes, hagelnieuw en
het allernieuwste model toen.
Kort daarna lopen mensen onze
kant uit om vervolgens juist onze
Karmann te bekijken. De Merce
des bleek op dat moment geen
aantrekkingskracht te bezitten.
Toen zei ik tegen mijn vrouw: “De
beste man had beter een Kar
mann Ghia kunnen kopen”.

15



C160944 KNAC Advertentie_A4_LC.indd   1 23-02-17   09:53
16



KARMANN GHIA CLUB NEDERLANDKARMANN GHIA CLUB NEDERLAND

Ka
rm

a
nn

 G
hia Club Nederla

nd

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering d.d. zondag 18 maart 2018
 
Hierbij nodigt het bestuur u van harte uit de Algemene Ledenvergadering bij te wonen op zondag 18 maart
a.s. Op die datum zijn wij te gast bij Rogi-Classics, Handelsweg 7, 4879 AJ Etten-Leur. Na afloop van de
vergadering zal Fred van Gils, tevens clublid, met trots zijn bedrijf aan ons laten zien.
 
Programma:
- 13.00 uur                       inloop
- 13.30 uur                       aanvang vergadering
- 15.30 uur                       einde vergadering
- 15.30 - 16.30 uur           hapje en een drankje om gezellig na te praten

Ter voorbereiding op deze vergadering vindt u onderstaand de agenda:
 
AGENDA
 
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Goedkeuring notulen ALV 2017
4. Beknopt jaarverslag voorzitter
5. Jaarverslag penningmeester 2017
6. Verklaring kascontrole commissie 2017
7. Voorstel tot decharge verlening bestuur voor het jaar 2017
8. Verkiezing leden kascontrole commissie
9. Begroting 2018
10. Voorstel contributie 2018
11. Voorstel evenementenkalender 2018
12. Jaarverslag Ledenadministratie
13. 3e Uitwerking Beleidsplan 2015-2020
14. Presentatie nieuwe website
15. Clubblad Ghia Varia
16. Voorstel tot aanpassing van het rooster van aftreden
17. Periodieke bestuursverkiezing.
18. Rondvraag
19. Sluiting
 
Toelichting:
Ad. 3. De notulen ALV 2017 zijn gepubliceerd in clubblad nummer 115, mei 2017.
Ad. 4. Het jaarverslag van de voorzitter staat in dit clubblad.
Ad. 5. Het jaarverslag van de penningmeester wordt tijdens de vergadering door Hans de Vries gepresenteerd.
Ad. 8. De kascommissie bestaat uit Pierre Gillissen en Vincent Peters (reserve lid Peter Bakker). Pierre en Vincent
hebben aangegeven lid van de kascommissie te blijven.
Ad. 9. De begroting 2018 wordt voorafgaand aan de vergadering uitgereikt en tijdens de vergadering door
de penningmeester, Hans de Vries, gepresenteerd.
Ad. 10. Gelet op de financiële positie van de club, stelt het bestuur voor de contributie te handhaven op
€ 32,50 per lid.
Ad. 11. De evenementenkalender 2018 staat in dit clubblad. Eventuele aanvullingen worden tijdens de ver
gadering besproken.

Ad. 12. De ledenadministrateur, Rinus Coert, geeft tijdens de vergadering een toelichting.
Ad. 13. De 3e Uitwerking van het beleidsplan 2015-2020 wordt tijdens de vergadering gepresenteerd.
Ad. 14. De nieuwe website wordt gepresenteerd door webmaster Hans de Vries en webbouwer Ben Goss.
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Ad. 16. Rooster van aftreden:
2019 Nico Zwakman (secretaris)
2018 Jan van Ruijven (voorzitter)
2018 Marianne Pot (Evenementencoördinator)
2018 George Steur (Bestuurslid redactie)
2018 Hans de Vries (penningmeester)
2020 Peter de Jong (Bestuurslid)
 
 
Tijdens een vorige ledenvergadering is de opmerking gemaakt dat het geen goede zaak is dat 4 bestuurs
leden in één jaar aftredend zijn. Wij zijn het daarmee eens, reden waarom we voorstellen om de periode van
de functie van Marianne te verlengen van 2018 in 2019. Marianne heeft met deze wijziging ingestemd en is
bereid nog één jaar in functie te blijven.
 
 
Ad. 17. Periodieke bestuursverkiezing (2 scenario’s)
Indien de ALV met bovenstaand voorstel (roosterwijziging) instemt, dan hebben we drie bestuursleden die
aftredend zijn. Jan en Hans stellen zich voor een nieuwe termijn van 3 jaar herkiesbaar. George heeft te
kennen gegeven zijn termijn niet te zullen verlengen. Wel is hij bereid om deel uit te maken van de Redactie
commissie, wat we natuurlijk toejuichen. George heeft al vele jaren kennis m.b.t. het redactiewerk opgebouwd
en ingebracht, en zo gaat deze kennis niet verloren. We danken George bij voorbaat.
 
 
Indien de ALV niet met het voorstel tot roosterwijziging instemt, dan blijft het bovenstaande rooster van kracht
en is Marianne aftredend. Vanwege persoonlijke omstandigheden stelt Marianne zich herkiesbaar voor een
maximale periode van 1 jaar.
 
Met uitzondering van de functie van George, kunnen zoals gebruikelijk tegenkandidaten worden ingediend
(zie hierna).
 (Op grond van artikel 9 van de Statuten geschiedt de benoeming van bestuursleden uit één of meer bin
dende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4 van dit artikel. Een voordracht door leden (minimaal
5) moet ten minste zeven dagen voor de aanvang van de vergadering bij het bestuur worden ingediend. Is
geen voordracht opgemaakt, dan is de Algemene Vergadering vrij in de keus. Lid 4. Aan elke voordracht
kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste 2/3 van de uitgebrachte stemmen
genomen besluit van de algemene vergadering)
Oproep voor de vacature George Steur (bestuurslid).
 
De intentie is om voor deze functie een bestuurslid aan te trekken, die voornamelijk belast zal zijn met PR en
Communicatie. Te denken valt aan het promoten van de club in de breedste zin van het woord, en het
beheren van advertenties in de Ghia Varia, in nauwe samenwerking met de Redactiecommissie. Een be
schrijving van alle bestuursfuncties is te vinden op de website, onder berichten op de hoofdpagina.
 
Geïnteresseerden kunnen voor meer inhoudelijke informatie contact opnemen met de voorzitter.
 
 
Uiteraard hecht het bestuur veel waarde aan uw mening en rekent daarom op uw komst.
In verband met de catering verzoeken wij u om u via de website vóór 13 maart 2018 aan te melden.
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Beknopt Jaarverslag voorzitter 2017                   Jan van Ruijven            
                       

 
Bestuurssamenstelling: Jan van Ruijven (voorzitter), Nico Zwakman (secretaris), Hans de Vries (penning
meester), Marianne Pot (evenementen coördinator), George Steur en Peter de Jong (bestuursleden).
 
De leden
Op 1 januari 2017 hadden we 335 leden, incl. 3 ereleden, te weten B.J. van Bolhuis, D. Snel en W. Arpink †.
Helaas hadden we in 2017 16 opzeggingen. Daartegenover konden we 12  nieuwe leden begroeten. De club
sloot het jaar 2017 af met 331 leden, inclusief 3 ereleden.
 
De bijeenkomsten
In 2017 zijn er 2 bijeenkomsten gehouden, waaronder de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 12 maart
2017 in Buitencentrum ‘De Kemphaan’, in Almeerderhout, en de ‘Einde seizoen bijeenkomst’ op 7 oktober
2017 bij VW dealer Ames te Zwijndrecht.
 
Algemene Ledenvergadering
In de kascommissie trad volgens rooster Rinus Coert af. Voor de opengevallen plaats werd Vincent Peters
gekozen, die samen met Pierre Gillissen de kascommissie vormt. In het bestuur is Peter de Jong herkozen in
de functie van bestuurslid.
 
Financiën: De contributie bleef gehandhaafd op € 32,50 per lid.
 
Toekomstvisie
De 2e Uitwerking van het Beleidsplan 2015-2020 is door de ALV goedgekeurd. Dit meerjarig beleidsplan geeft
het bestuur handvatten om de geformuleerde doelen tot 2020 te verwezenlijken.
 
Evenementen
Er zijn 6 evenementen georganiseerd, bestaande uit:
6 en 7 januari Nieuwjaarsreceptie bij clubstand op het Aircooled WinterFest Rosmalen.8 april de Technische
dag bij VW Dealer van Beynum in Gouda.21 mei de Voorjaarsrit op de Veluwe (Beekbergen) door Wilko en
Ina de Boer.17 juli de Zomerrit in Oostvoorne door Jan Lemmens en Arie Roskam.23-26 augustus Meerdaag
se reis naar VW Fabriek in Wolfsburg door het bestuur.10 september de Najaarsrit in de Gooi en Vechtstreek
door George Steur en Peter de Jong.7 oktober de Eindeseizoenbijeenkomst bij VW dealer Ames in Zwijndrecht. 
Bestuursvergaderingen
Het bestuur is in de loop van 2017 8 maal bijeen geweest, te weten op: 19 januari, 7 maart, 2 mei, 22 juni, 29
augustus, 17 oktober, 28 oktober en 30 november. De meeste vergaderingen vonden plaats ten huize van
bestuurslid George Steur te Laren en 1x bij Marianne Pot te Almere.
 
Nieuwe ontwikkelingen
Gedurende 2017 is er een websitecommissie van start gegaan, bestaande uit Hans de Vries (die al webmas
ter was), Caroline Marcussen en Ben Goss (webbouwer). Dit team heeft hard gewerkt aan de totstandkoming
van een nieuwe website, die op 1-01-2018 online is gezet.
Ook zijn er in 2017 nieuwe clubvlaggen (zgn. beachflags) en nieuwe brochures vervaardigd.
De verkoop van caps met Karmann logo liep zo voorspoedig, dat besloten is een nieuwe voorraad caps aan
te schaffen.
 
Sponsoren:
 
Het succes van onze club is vooral ook te danken aan onze sponsors/adverteerders, waardoor wij de con
tributie zo laag kunnen houden als die is.
Onze dank gaat dus uit naar:
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Voorjaarsrit in Zeeland op zondag 13 mei a.s.                                    Wim en Jacqueline Cevaal.

De voorjaars- “Bergen rit” zal plaatsvinden op zondag 13 mei a.s. Deze rit wordt uitgezet op het Zeeuwse eiland
Walcheren en zal ons langs verschillende vliedbergen leiden.
 
Vliedbergen zijn aarden heuvels welke vanaf de 11e eeuw werden aangelegd als woonheuvels. Het
Zeeuwse Landschap beheert op Walcheren een tiental vliedbergen, die een landschappelijk en cultuurhis
torische waarde hebben.
 
Tijdens de ca. 90 km lange rit gaat u een mooi deel van Zeeland ontdekken. Zet de datum dus alvast in uw
agenda en meldt u aan via de website!
 
Ontvangst : 10:00 – 11:00 uur
Terugkomst : ca. 16:00 uur

Op de website is nadere informatie te vinden over de verdere invulling van de Technische Dag op 7 april
in Hillegom en de Voorjaarsrit op 13 mei. Tevens vindt u hier ook de bijbehorende inschrijfformulieren.

Neuffer, Göttingen Duitsland.
Volks Repairs, Berkel en Rodenrijs.
Ames Volkswagen Classic Cars, Zwijndrecht.
Kachelspecialist Van Engelenburg bv, Ede.
Steijn Sportscars Taxaties, Alphen aan den Rijn.
Klassiek VW Centrum, Schagerbrug.
GIO Klassieker verzekering, Bussum.

Koninklijke Nederlandse Automobielclub, Den Haag.
Paruzzi Classic VW Supplies, Yerseke.
VW ROGI Classics, Etten Leur.
VW Airhouse retro Volkswagens, Hillegom.
HBvankranen Autolas-en Restauratiebedrijf, Krimpen a/d Ijssel.
Bonhof Bloemen, Maarssen.
Caspingium, webbouw, Asperen.

 
Kom ook naar Hillegom! Op bovengenoemde zaterdag zijn onze leden uitgenodigd voor de Technische dag
in het mooie bedrijf van VW Airhouse, Marconistraat 28 in Hillegom.
In de Ghia Varia, in de advertentie van Airhouse, kunt u al lezen waarvoor u allemaal bij dit bedrijf terecht
kunt met uw Karmann en vandaag kunt u hier kennismaken.
De dag start om 10.00 uur met de ontvangst aldaar, tussen de middag wordt ons een lunch aangeboden
en het programma zal rond 15.30 uur worden afgesloten. Er zijn 3 "workshops" gepland, waarin technische
zaken worden uitgelicht en uw vragen kunnen worden beantwoord.
Details over het programma verschijnen binnenkort op de website. Opgave ook via de website a.u.b.
 

Technische Dag bij VW Airhouse in Hillegom.(Zaterdag 7 april 2018)
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Nieuw bij Paruzzi 
Classic VVV Supplies

www.Paruzzi.com - www.Paruzzi.nl - www.Paruzzi.fr - www.Paruzzi.be
www.Par uzzi.se -  www.Par uzzi.no -  www.Par uzzi.f i  -  www.Par uzzi.pt

www.paruzzi.com/nl/volkswagen/diversen/gereedschappen

# 05473

Wij hebben alle speciale 
gereedschappen voor uw Volkswagen 
werkplaats beschikbaar in onze 
webwinkel.

Deze velgen zijn nu ook beschikbaar 
in de Volkswagen steek 5 x 205. 
Monteren zonder velgadapters of 
aangepaste trommels of schijven.

Gereedschappen

911 Alloy velgen 5 x 205

www.paruzzi.com/catalogus

7 digitale edities gratis te bekijken in 
onze webwinkel met alle  onderdelen 
voor uw VW inclusief prijzen.

Digitale Catalogus Winter 2017/18

# 03111 # 31004

# 05419

Deze lasplaatjes zijn gelijk aan 
het origineel dus ook de montage 
gebeurt op een gelijke manier als 
origineel het geval was.

Door een nauwe samenwerking 
met HJS kunnen we vanaf heden 
de juiste montagesets leveren zoals 
Volkswagen ze destijds ook aanbood. 

Dit losse rubber moet in een 
goede staat verkeren, als het 
mist of deels is verteerd heeft de 
versnellingsbaksteun geen aanslag 
meer en zal te ver doordrukken.

Bekledingpinnen Type 3 uitlaat montagesets

Doorvoerrubber versnellingsbak

www.paruzzi.com/catalogus

De nieuwe print editie van onze catalogus is beschikbaar in 7 versies, 1 per type 
luchtgekoelde Volkswagen: www.Paruzzi.com/catalogus. Je kunt 1 catalogus gratis 
verkrijgen bij elke bestelling van minimum € 50,00.

Nieuwe Paruzzi Catalogus nummer 10
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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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porsche onderhoud

www.vwairhouse.nl
Marconistraat  28 •  2181  AK Hi l legom •  Tel .0252-544343 •  Fax.  0252-544283 •  info@vwairhouse.nl

New name,  same performance,  same qual ity .

onderhoud & tuning

onderdelen

restauratie

occasions

New name,  same performance,  same qual ity .New name,  same performance,  same qual ity .New name,  same performance,  same qual ity .New name,  same performance,  same qual ity .New name,  same performance,  same qual ity .New name,  same performance,  same qual ity .New name,  same performance,  same qual ity .New name,  same performance,  same qual ity .New name,  same performance,  same qual ity .New name,  same performance,  same qual ity .New name,  same performance,  same qual ity .New name,  same performance,  same qual ity .New name,  same performance,  same qual ity .New name,  same performance,  same qual ity .New name,  same performance,  same qual ity .New name,  same performance,  same qual ity .New name,  same performance,  same qual ity .New name,  same performance,  same qual ity .New name,  same performance,  same qual ity .New name,  same performance,  same qual ity .New name,  same performance,  same qual ity .New name,  same performance,  same qual ity .New name,  same performance,  same qual ity .New name,  same performance,  same qual ity .New name,  same performance,  same qual ity .New name,  same performance,  same qual ity .New name,  same performance,  same qual ity .New name,  same performance,  same qual ity .New name,  same performance,  same qual ity .New name,  same performance,  same qual ity .New name,  same performance,  same qual ity .New name,  same performance,  same qual ity .New name,  same performance,  same qual ity .New name,  same performance,  same qual ity .New name,  same performance,  same qual ity .New name,  same performance,  same qual ity .New name,  same performance,  same qual ity .New name,  same performance,  same qual ity .New name,  same performance,  same qual ity .New name,  same performance,  same qual ity .New name,  same performance,  same qual ity .New name,  same performance,  same qual ity .New name,  same performance,  same qual ity .New name,  same performance,  same qual ity .New name,  same performance,  same qual ity .New name,  same performance,  same qual ity .New name,  same performance,  same qual ity .New name,  same performance,  same qual ity .New name,  same performance,  same qual ity .New name,  same performance,  same qual ity .New name,  same performance,  same qual ity .New name,  same performance,  same qual ity .New name,  same performance,  same qual ity .New name,  same performance,  same qual ity .New name,  same performance,  same qual ity .New name,  same performance,  same qual ity .

voorheen kaagkevers




