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VOORWOORD.                                                          JAN VAN RUIJVEN

Aandacht voor onze sponsors/adverteerders.
 
Tijdens de eerste evenementen dit jaar waren we te gast bij twee van onze trouwe sponsors, te weten op 18
maart bij Fred en Suzan van Gils van Rogi Classics te Etten Leur en op 7 april bij Sander van Hoekelen en
Ingmar de Vos van VW Airhouse te Hillegom. Beide VW specialisten hebben ons royaal ontvangen en ons de
gelegenheid gegeven om niet alleen ons eigen programma af te werken, maar ook om met hun bedrijven
(en medewerkers) kennis te maken. Bij Rogi hielden we onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en bij
Airhouse hadden we onze Technische Dag. En ja, de ontvangsten waren royaal met koffie/thee en wat
lekkers erbij en ’s middags hapjes en sapjes.
 
In het verleden zijn we ook royaal ontvangen bij bijvoorbeeld: AMES in Zwijndrecht, Volks Repairs in Berkel en
Rodenrijs, Paruzzi in Yerseke, Klassiek VW Centrum in Schagen en Henny van Kranen in Krimpen aan den
IJssel. De laatste is zelfs adverteerder in ons clubblad zo lang de club bestaat (volgend jaar 25 jaar!).
 
Het zal duidelijk zijn, dat de club er zonder onze adverteerders financieel minder goed voor zou hebben
gestaan. Vooral de kosten van ons mooie clubblad worden door de advertentieopbrengsten gedekt, en
gelijktijdig kunnen wij onze contributie daardoor ook relatief laag houden.
 
Om al onze sponsors in ere te houden, doe ik graag een oproep aan jullie om deze bedrijven te bezoeken
en met de eigenaren eens een praatje te maken. Iets kopen mag ook natuurlijk of een reparatieafspraak
maken.Maar vertel vooral ook dat je lid van de Karmann Ghia Club bent! Zij kunnen aan je neus niet aflezen
van welke club je lid bent en het is voor hen prettig te merken dat hun advertentie effect heeft. Zij dragen
onze club een goed hart toe, maar laten we ook wat terug doen? Doordat we een landelijke vereniging zijn,
zitten onze leden door het hele land verspreid. Wellicht zit één van onze sponsors bij u in de buurt.
 
Op deze plaats bedank ik graag onze sponsors/adverteerders voor hun ondersteuning en hoop dat we elkaar
nog tot in lengte van jaren kunnen blijven vinden.
 
Graag tot ziens bij één van onze volgende evenementen, te beginnen op 13 mei in Walcheren.
 
Met sportieve groet,
 
Jan van Ruijven
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Ames Autobedrijf is een familiebedrijf met historie. De oorsprong komt voort uit Gebr. Ames dat in 1905 werd opgericht.

Omdat wij trots zijn op deze bijzondere historie en deze in leven willen 
houden, hebben wij door de jaren heen unieke Classic Cars verzameld.

De Ames Classic Cars zijn te bewonderen bij de verschillende Ames 
vestigingen in Dordrecht, Zwijndrecht, Ridderkerk, Sliedrecht en 
Oud-Beijerland. Op onze website maakt u kennis met de unieke 
collector’s items van Ames.

De auto’s zijn gezien de historische waarde niet bestemd voor de verkoop.

www.ames.nlAmes heeft vestigingen in Dordrecht, Zwijndrecht, Ridderkerk, Sliedrecht, Oud-Beijerland en ‘s-Gravendeel (service)

www.amesclassiccars.nl

AMES CLASSIC CARS
EEN UNIEKE COLLECTIE HISTORISCHE AUTO’S VAN AMES AUTOBEDRIJF
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Zoals in de GV van december 2017, nr. 118 en de nieuwsbrief van febru
ari 2018 is gememoreerd bestaat onze club in 2019 25 jaar.
Op 27 juni 1994 is de akte van oprichting van onze club bij Mr. Hendrik
Alexander van Doorn, (kandidaat)notaris in Apeldoorn gepasseerd, dit
geschiedde door de heren Snel en Boshuis, en hiermee was de officiële
geboorte van onze club een feit. Het doel van onze club is: “het binnen
clubverband in stand houden van de Volkswagen Karmann Ghia
(Volkswagen 14 en 34), in de ruimste zin”. Dit wil het bestuur uiteraard
niet ongemerkt voorbij laten gaan. Om een aantal festiviteiten rondom
het 25-jarig jubileum te plannen is er een jubileumcommissie in het leven
geroepen om via een aantal brainstorm sessies tot een totaal feestpak
ket te komen. Het is de bedoeling dat een drietal evenementen in 2019
in het teken van ons 25 jarig jubileum zullen staan. 
 
Het is uiteraard niet de bedoeling om hier al te ingewikkeld over te doen,
maar zo heb je al snel de vraag, ga je met je eigen club feestvieren of
maak je er een internationaal feest van. Moet het een één- of meerdaags
feest worden, moet het een gewone rondrit worden of maken we er een
themadag of weekend van. Hebben we aparte festiviteiten voor de ju
bilarissen of nemen we dat mee in een evenement. Zo heb je natuurlijk
nog een aantal vragen. Vooralsnog kan ik u verklappen dat er al wel
een aantal besluiten zijn genomen, deze moeten nog nader worden
uitgewerkt, maar wij wilden u hierbij toch al nader informeren dat ko
mend jaar voor onze club een enerverend jaar gaat worden. Houd in
ieder geval de website, nieuwsbrief  en de Ghia Varia in de gaten. Hier
zal ook nadere informatie met betrekking tot het jubileum verstrekt gaan
worden. Wat de nieuwsbrief betreft wil ik u verzoeken, middels onze
mooie website, bij “mijn gegevens” uw juiste e-mail adres te controleren
en indien nodig te wijzigen, zodat u eveneens de nieuwsbrief kunt ont
vangen.

                       
                      25 jarig jubileum KGCN

Voorzitter
Jan van Ruijven
T 0345-633088
E voorzitter@karmannghiaclub.
nl
Secretaris
Nico Zwakman T 0612544090
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
Public Relations.
Vincent Peters.  T 06-15283662
E info@karmannghiaclub.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.karmannghia
club.nl
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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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Zoals jullie al gelezen of gehoord hebben zal 2019 een spetterend jubileum jaar worden, met allerlei feeste
lijke evenementen en activiteiten die helemaal in het teken van het 25 jarig bestaan van onze vereniging staan.
 
Vooruitlopend op het jubileumjaar 2019 zal al dit jaar gestart worden met een fotowedstrijd. Alle leden van
onze vereniging worden uitgenodigd hier aan mee te doen. U mag uw mooiste foto insturen en als u niet
kunt kiezen mogen dat er ook twee of drie zijn. Uiteraard is het wel de bedoeling dat uw Karmann Ghia een
hoofdrol speelt op uw foto, maar verder zijn er geen regels. Met Koningsdag, Hemelvaart, Pinksteren, Moe
derdag, Vaderdag én hopelijk wat mooier weer in het vooruitzicht, kunt u zich nu alvast laten inspireren voor
het maken van uw mooiste foto met uw Karmann Ghia in de hoofdrol. Laat uw fantasie de vrije loop en schiet
die foto’s!
 
Wat voor uitdaging is het niet om, niet alleen met je foto in de Ghia Varia én op de website te komen, maar
vooral ook met je foto geselecteerd te kunnen worden voor de ‘Jubileum verjaardagskalender’ die in een
grote oplage geproduceerd gaat worden en tevens deel uit zal maken van hét Jubileumgeschenk. 
 
Alle inzendingen worden op de website geplaatst. Op 1 september sluit de inzendingstermijn en gaan jullie
de 25 mooiste foto’s nomineren. Daar trekken we één maand voor uit. Dus stemmen kan tussen 1 september
en 1 oktober. De 25 winnaars in deze voorronde zullen wij wederom op de website plaatsen en ook dan kun
je weer op de mooiste foto’s stemmen. De uitslag hiervan blijft uiteraard geheim tot de prijs-uitreiking tijdens
het jubileumfeest.
Om een zo mooi mogelijk resultaat te krijgen hebben wij een paar tips op een rijtje gezet. 
Bron: http://eveleens-fotografie.nl/wat-je-moet-weten-over-de-resolutie-van-fotos. Hier kunt u natuurlijk ook
even kijken…….
 
- Stel je camera in op maximale kwaliteit, je krijgt dan een foto op maximale grootte en die kun je makkelijker
verkleinen
- Gebruik bij voorkeur een fotocamera en geen telefoon
- Over het algemeen geldt dat de resolutie van een foto met een bestandsgrootte van minder dan 100 kb te
klein is. Van een foto van 1 Mb of meer is de resolutie vaak wel hoog genoeg voor standaardgebruik. Maar
meer dan een grove indicatie is dit niet.
- Een korte uitleg over de grootte van een foto:
De grootte van een foto wordt weergegeven in pixels. Je camera maakt bijvoorbeeld een foto van 2400 x
1600. Dan is de foto 2400 pixels breed en 1600 pixels hoog. Deze afmetingen bepalen mede de grootte van
je foto in kilobyte of megabyte (Kb of Mb). (Dit formaat zegt niets over het formaat waarin je foto wordt
weergegeven op beeldscherm of print). Mede, want een foto met bestandsformaat .jpg is altijd een gecom
primeerd bestand. En de mate van compressie is ook bepalend voor de resolutie. Resolutie is de hoeveelheid
informatie in je foto per cm (dus het aantal pixels per cm). Standaard wordt in plaats van cm de eenheid
‘inch’ gebruikt, dat is nu eenmaal zo ingeburgerd. Resolutie is het aantal pixels per inch, afgekort ppi. In
plaats van ppi wordt hiervoor het begrip dpi* gebruikt. Combineer voorgaande twee alinea’s en de conclu
sie is simpel. Bij een resolutie van 72 dpi (eigenlijk ppi) wordt de foto van 2400 x 1600 pixels 33 inch breed en
22 inch hoog. De breedte bijv. bestaat uit 2400 pixels en als op één inch 72 pixels weergegeven worden, dan
is voor 2400 pixels 33 inch nodig. Hetzelfde geldt uiteraard voor de hoogte. Bij een resolutie van 300 dpi (ei
genlijk ppi) wordt de foto van 2400 x 1600 pixels 8 inch breed en 5,3 inch hoog. Om een foto goed te kunnen
afdrukken is 300 dpi meestal de juiste resolutie.  
- Stuur altijd de grootste versie die je hebt.
- Stuur een foto bij voorkeur op via WeTransfer, dit is een gratis site en waarmee je je foto op ware grootte
kunt verzenden
 
Binnenkort zullen wij het startsein geven voor het inzenden van jullie foto’s. En daarna houden we iedereen
uiteraard regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen……… Houd daarvoor de website en de nieuwsbrief
in te gaten. Succes met fotograferen!
De Jubileumcommissie

Jubileum fotowedstrijd: de mooiste Karmann Ghia's vereeuwigd.
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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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ZOMERRIT STICHTSE VECHT.

Datum: 07 juli 2018. Tijd: 10.00 uur
Uiterste inschrijfdatum: 03 juli 2018
Locatie: Tournooiveld 1. 3611AS Oud Zuilen, Nederland
 
Zomerrit 201  Karmann Ghia Club Nederland.
Waar? In de gemeente Stichtse Vecht.

Waarom? Gewoon omdat het kan!
Waarmee? Met iets dat rijdt, liefst Karmann Ghia. (Alle jaren welkom)
Doel: Gezellig samen genieten!
Wij, Rein en Ria hebben bij ons in de buurt een leuke rit uitgezet. (We
willen niet te laat thuis zijn, vandaar.)
De rit zal starten in Oud Zuilen bij Slot Zuylen en eindigen in de Stichtse
Vecht kern Maarssen.

Met onderweg heeeel veeeel terrasjes, molens en over smalle paadjes.
Dus als je bang bent voor smalle paadjes, is dit de kans die te overwin
nen.
Lengte van de rit is rond de 90 km. Voor de US Karmann 55 mijlen.
Route start in Oud Zuilen op het slot. Eindpunt is in Maarssen bij Restau
rant Geesberge.
Hier zullen we, bij mooi weer, met z'n allen buiten op het terras een bbq
doen.
Kosten bbq pp € 29,50. Voor kinderen tot 12 jaar € 10,00
Langs de route is van alles te zien. Durf jij het aan? We rekenen op min.
40 auto's.
Inschrijven via de website.   Groetjes, Rein en Ria Bonhof.
 

KGCN Evenementenkalender 2018.

13 mei KGCN Voorjaarsrit op het Zeeuwse Walcheren

27 mei Aircooled Scheveningen

15 juni IKW Wanroij

7 juli KGCN Zomerrit Stichtse Vecht.

30 aug. t/m 2 sept. KGCN Buitenlandrit Hessisch Oldendorf

  N.B. Op de KGCN-website zijn nog meer oldtimer-evenementen ge
plaatst.
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TECHNISCHE DAG VW AIRHOUSE HILLEGOM 7 APRIL.
 
Op de eerste stralende lentedag werden de 27 techneuten, bijna-techneuten en de niet-techneuten van
de KGCN ontvangen door  Ingmar en Sander van VW Air House in Hillegom. Na de koffie, een traktatie en
de inleiding werd de groep eerst rondgeleid door het bedrijf,  waar bijna alles in eigen beheer wordt uit
gevoerd. In overleg met Marianne Pot hadden Ingmar en Sander een programma in elkaar gezet met een
drietal workshops, lunch en een afsluitende borrel.

In de workshop “APK regelgeving
en controle” schetste Tim het be
lang van de APK.  Ondanks het
geringe aantal kilometers wat
meestal met de Karmann wordt
gereden, is ons trotse bezit  toch
wel onderhevig aan veroudering
en slijtage. Controle door de eige
naar is daarom ook noodzakelijk.
De regelgeving is bouwjaar afhan
kelijk en verschilt per auto, afhan
kelijk van de datum van afgifte.
Denk hierbij aan de gordelplicht,
emissie-eisen en verplichte verlich
ting zoals mistachterlicht. Uit alle
praktijkverhalen kwam wel een
gebrek aan eenduidigheid in de
keuringen naar voren. De door Tim
bijgeleverde hand-out maakt in
ieder geval een heleboel duidelijk.
(APK-regelgeving is online te vin
den op: https://handboek.rdw.nl/

De tweede workshop was “Revisie en tuning”. Kernvraag was: “Wanneer reviseer je een motor?” Dat kan
gebeuren in verband met gebruiksslijtage, te merken aan verminderde prestatie en vermogensverlies. Het
kan ook na mechanische schade door oliedrukverlies, slechte smering van de lagers door slijtage, slecht
onderhoud. De derde reden kan zijn om meer uit de motor te halen (tuning). Ingmar liet aan de hand van
een aantal motoren zien hoe een revisie in zijn werk gaat. De klant kan in principe kiezen uit een revisie van
de bestaande motor of kiezen voor een gereviseerde ruilmotor. De prijskaartjes komen ongeveer overeen.
Bij het onderdeel Tuning straalde het enthousiasme van Ingmar af, maar is voor de meeste Karmann-liefheb
bers geen optie.
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De laatste workshop ging over de behandeling en het spuiten van de carrosserie en het opbouwen van de
Karmann. Vooral de uitleg over de lakken en het spuiten in de speciale spuitcabine was indrukwekkend. 

Tijdens de lunch en na afloop werd bij een paar auto’s nog wat kleine reparaties uitgevoerd. De geplande
taxatie kon op het laatste moment niet doorgaan, maar voor de aanmelders is een mooie oplossing bedacht.
Vanzelfsprekend werden Sander en Ingmar bedankt door alle aanwezigen en in het bijzonder natuurlijk door
Marianne Pot. Alle aanwezigen waren het er wel over eens: VW Airhouse is een zeer professioneel bedrijf
geworden. 
“En was het werk nu een hobby geworden of was de hobby nu werk geworden?”

Bij de aanwezigen waren ook twee nieuwe, enthousiaste leden. En binnenkort kunnen we weer een nieuw
lid verwelkomen. De student die 22 jaar geleden een Karmann kocht en de auto al die jaren op een
boerderij heeft gestald, laat deze auto nu bij VW Airhouse helemaal restaureren.  “ En daar hoort het lid
maatschap van de Karmann Ghia Club Nederland vanzelfsprekend bij!” zei de voormalige student.
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"Was dit een wijs besluit? Gekocht met je verstand of met het hart? Ik
weet het nog steeds niet!                                                                            
                                                               
Restauratieverslag 1 Karmann Ghia type 34.                                            
Even voorstellen, ik ben Dirk van der Zwan, ben al enige jaren lid van de
Karmann Ghia Club Nederland en ik rijd in een type 14.                          
                                                 
 

Waarom een Karmann Ghia type 34 restaureren? In al die jaren zag ik
wel eens een Karmann Ghia type 34 voorbijkomen en dan dacht ik als
type 14 rijder: “ Leuke auto, maar niet echt mooi en een totaal  andere
carrosserie.” Maar daar kwam ik snel op terug, want als je type 34 meer
en meer ging bekijken, bleek hij steeds mooier te worden en zag je steeds
meer mooie details in deze wagen. Bijvoorbeeld de schitterende front
partij met de vier koplampen, de vlijmscherpe lijnen van voor naar
achteren in de carrosserie, waardoor in de luchtgekoelde wereld de
bijnaam Razor’s Edge of te wel scheermes snede/rand is ontstaan en
de unieke twee  koffer/bagageruimtes voor- en achter.
Achter het stuur zit rondom glas vanwege de grote ruiten en smalle
dakstijlen. Bovendien heeft de 34 aanzienlijk meer ruimte in vergelijking
met type 14. Samengevat is de type 34 toch wel een heel bijzondere,
mooie auto.

Om deze redenen ben ik in het jaar 2009 op zoek gegaan naar een type 34 en via een verkoopsite bleek er
een in Den Haag te koop te staan, bouwjaar 1968, met vol automatische versnellingsbak, maar in een der
mate staat, dat je toch wel van een restauratieproject kon gaan spreken. Wat een plamuur, polyester en
bitumensubstantie op deze wagen! Maar de prijs was er ook naar en de automaat sprak mij erg aan. Dus
onderhandelen over de prijs en toen toch de zogenaamd  stoute schoenen aangetrokken en een type 34
gekocht om te restaureren.
 
Was dit een wijs besluit, gekocht met je verstand of met het hart? Dat weet ik nog steeds niet! Ha, ha! Nog
twee jaren mee gereden, waarvan negen maanden dagelijks door mijn zoon Keith in verband met het
motorproject aan zijn Kever. We besloten ook om in 2011 naar het 50 jaar-jubileum van de type 34 in Georgs
marienhutte in Duitsland te gaan. Daar hebben we geen spijt van gehad, probleemloos met de type 34
gereden. Het was ook nog een schitterend evenement en een super gezellig weekend  met vele leuke
clubleden.
In 2012 heb ik het kenteken dus toch maar laten schorsen om aan de restauratie te gaan beginnen, de pret
kon beginnen!
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Mijn plan was om als eerste het chassis/bodem aan te pakken. Alles wat in de auto zat te verwijderen, zoals
stoelen/achterbank, bekleding, tapijtset en dergelijke en de buitenzijde vrij te maken van bumpers, verlich
ting, deuren, kofferkleppen en alle ruiten. De voorruit was in het verleden tijdens rijden al gesneuveld. Er waren
diverse scheuren in gekomen, dus met een flinke duw in de hoek van de ruit was die eruit. De achterruit was
er ingezet met de gedachte dat hij er nooit meer uit zou hoeven en waterdicht moest zijn. Wat een partij
kitwerk! Zelfs na het kapot snijden van het raamrubber bleef de ruit nog vast, maar met wat duw- en trekwerk
aan de binnenzijde kwam deze er toch gelukkig  heel uit. Maar wat een ontzettende kleefpartij.
De body was nu zo goed als leeg en kon van de bodem verwijderd worden. Alle bouten en moeren werden
losgemaakt, waarbij diverse afbraken. Helaas was de bodem geheel vol geblubberd met een bitumenach
tige substantie. Wat een bagger was dat, maar ik kon gelukkig de body van de bodem gaan lichten. Balken
en hijsbanden voor- en achter geplaatst en lichten maar, dacht ik. Toen bleek echter dat de bodem ook
vrolijk mee omhoog kwam, hij kon geen afscheid nemen van de body. Weer gekeken of ik geen bouten was
vergeten of dat hij nog vastgekit zat. Maar niets van dit alles! Wat bleek echter: de body was rondom aan
de bodem gelast. “Heb ik weer, wat een geknoei !!”  Na het nodige slijpwerk en diverse pogingen kwam de
bodem eindelijk los, de scheiding was een feit!  Ik heb toen de body voorlopig apart gezet om daar later
mee verder te gaan.

Toen verder met de bodem. Eerst deze vrijgemaakt van motor/versnellingsbak, achter-subframe en vooras.
De bodem met de toebehoren klaar gemaakt voor het stralen. Deze moest bitumen- en kitvrij gemaakt
worden, want helaas gaan die er niet met stralen af. Dus ik ben alles eraf gaan schrappen met een zoge
naamde multitool-machine en verschillende handschrappers. Stevige klus, toch wel een paar dagen mee
bezig geweest. Toen naar de straler gebracht en na een weekje weer opgehaald. Keurig in de primer, maar
met een bodem met wat extra gaten meer. Nu zie je pas precies waar de werkzaamheden zitten. Van de
randen rondom de bodem was weinig heel, maar tot mijn verbazing was de rest van de bodemplaten in
zeer goede staat. Zonde dus om de bodemplaten geheel te vervangen en ik ben toen op zoek gegaan naar
reparatiestukken. Bij CSP in Duitsland zogenaamde kwart bodemplaten gescoord. Die heb ik, na de slechte
buitenkanten van de bodem afgeslepen te hebben, op maat gemaakt, aangebracht en rondom afgelast.  
Kriksteunen heb ik op het toen nog geheten KWF Rosmalen gevonden en deze ook gelijk aangebracht en
afgelast.
 

Tot zover dit eerste verslag van de restauratie van de Karmann Ghia type 34. Op naar de volgende werk
zaamheden en het verslag daarvan!
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DE KARMANN VAN ………………………….
 
Mijn naam is Hubert Tribus, 75 jaar, 48 jaar getrouwd met Anja.  We wonen al vanaf 1976 in Lelystad.  Wij
hebben een Karmann Ghia coupé, type 14, 1500 cc, bouwjaar 1969. Toen wij de Karmann kochten in
1991, was zij vaal brandweer rood, verkleurd door de zon. Wij hadden toen al een Citroën C4 commerci
ale van 1931 en een Citroën B 14 van 1927. Mijn liefde voor auto’s betreft alle oldtimers, ook op jeugdige
leeftijd al. De liefde voor een bepaalde auto kan komen omdat je die, op meestal zeer jeugdige leeftijd
zag en een enorme indruk achterliet. Dit gebeurde bij Anja. Zij zag een Karmann bij haar oma. Oma had
een groot huis met 14 kamers en verhuurde er enkele van. Één van die huurders had een nieuwe Karmann
gekocht in de kleur “baby blauw”. Deze herinnering is altijd bij Anja blijven hangen.  

Hoe is de KG in jullie bezit gekomen?                                                                           
Wij zagen de Karmann staan bij een garage in Lelystad. De auto had een aanrijding gehad en moest gere
pareerd worden.  Zij was van een student. Deze jongen was blijkbaar niet verzekerd en moest de reparatie
uit eigen zak betalen. Daar had hij het geld niet voor. Wij hebben haar na lang onderhandelen voor weinig
kunnen kopen.

Is er veel aan veranderd?
Het is een totale restauratie geworden. De Karmann
bleek slechter dan op het eerste oog te zien was. Zij
is tot de laatste schroef uit elkaar geweest. De auto is
weer in originele staat teruggebracht. Het onderhoud
doe ik bijna helemaal zelf. We rijden er ongeveer
3000-5000 km per jaar mee, ook bij andere clubs.

Mag er wel eens iemand anders in jullie KG rijden?
Onze dochter en schoonzoon mogen er wel in rijden
als ze willen. Maar dit komt bijna nooit voor aangezien
zij met hetzelfde oldtimer virus zijn besmet. Zij rijden
met een oude Saab cabrio en een Citroën type A uit
1919.

Welke muziek beluisteren jullie in de KG?
Als we niet “te hard” rijden en de motor het geluid van
de radio overstemd, luisteren we vaak naar radio
Flevoland of een regionale zender.
Maken jullie veel kilometers?
Onze eerste rit was 17 mei 1998. Wij waren toen al lid
van de club. Wij zijn lid geworden bij de oprichtings
vergadering  op 6 mei 1994. Wij hebben lidnummer
94003. Anja is vanaf 2 februari 1997 voorzitter geweest
van de evenementen-commissie t/m 2001.
Onze mooiste rit met de Karmann was een rit met de
H.A.V. (Historische Automobiel vereniging) in 2001
naar Tsjechië met 21 auto’s. In totaal hebben we toen
2448 km gereden in 14 dagen. In het weekend heb
ben we meegereden met de Prager Veteran Rally.
Daarna in 2005 het evenement van het 50-jarig be
staan van de Karmann Ghia in Osnabrück.
Is het een “poor man’s Porsche” ?
Een “poor man’s Porsche” was het zeker niet.  In die
tijd was de auto zeker niet goedkoop. De Karmann
had toen al een eigen uitstraling. Nu nog steeds. Wij
rijden er graag in.
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“Uit den oude doosch”
Een straatbeeld uit 1962 van de boulevard van Scheveningen met de “oude” pier.
Er stond op dat moment een hevige storm, wat het plaatje buiten de VW,s en KG,s ook interessant maakt.

Maar nu ziet onze Karmann er zo uit!!!
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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 
 

ALGEMENE LEDEN VERGADERING 18 MAART ROGI CLASSICS ETTEN LEUR.

De  tafels, stoelen en de koffie stonden klaar!  Fred en Susan hadden alles al klaargezet en de aanwezige
leden (35) en niet-leden konden zo aanschuiven. Voor aanvang kon iedereen even bijpraten en ronddwalen
in het  Rogi Classics-pand. Vooral de elektrische Kever op de brug trok de nodige aandacht.
Na afloop  van deze Algemene Leden Vergadering kon de “Palm-bus” open voor fris, een biertje, een glas
wijn en lekkere snacks. Allemaal uitstekend verzorgd!
Susan en Fred, hartelijk bedankt voor de zeer gastvrije ontvangst.
Op de bladzijden 18, 19 en 20 vindt u de notulen van deze ALV.
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING               Nico Zwakman.

1.Opening
Jan heet iedereen welkom. Er zijn 35 stemgerechtigde leden aanwezig. Er zijn geen machtigen afgegeven. 
 
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken. Nico legt een en ander uit over de nieuwe privacywetgeving (AVG). Binnen
kort komt daar iets over te staan op de website. We moeten dit voor 25 mei geregeld hebben. 
 
3. Goedkeuring notulen ALV 2017
De notulen worden goedgekeurd. Er zijn geen opmerkingen. 
 
4. Beknopt jaarverslag voorzitter
Jan vraag of hier opmerkingen over zijn. Die zijn er niet, het verslag wordt goedgekeurd.
 
5. Jaarverslag penningmeester 2017
Hans geeft een toelichting op het uitgedeelde financiële overzicht. Hans geeft aan als je lid bent van de
KNAC maak dat bekend bij het bestuur, wij krijgen een toelage per lid. Hans legt uit dat de jubileumcommis
sie 2019 al is begonnen en dat er daarom al geld is uitgegeven aan het jubileum. Er zijn inmiddels met de
adverteerders contracten afgesloten. Wij houden een positief resultaat over van € 3286,-. Hans heeft geen
contant geld in de kas. Hans krijgt applaus voor zijn verrichte werk. 
 
6. Verklaring kascontrole commissie 2017 & punt 7. Decharge verlening bestuur:
Pierre Gillissen komt naar voren betreffende de boeken. De kascommissie heeft geen onregelmatigheden
kunnen constateren in de boeken. Zij verzoeken daarom de leden decharge te verlenen aan het bestuur,
welke na stemming wordt verleend. Pierre dankt Hans voor zijn vele werk. 
 
7. Verkiezing leden kascontrole commissie
Pierre stelt zich verkiesbaar. Hij wordt herkozen. Vincent en Pierre blijven lid van de kascommissie. 
 
8. Begroting 2018
Hans licht de sluitende begroting toe. Er is een contract afgesloten met Ben Goss voor het beheer van de
website. We hebben een overschot op het budget van € 3286,-. Na stemming (34 voor, 1 tegen) wordt het
voorstel aangenomen dit te investeren in het jubileum. 
 
9. Voorstel contributie 2019
Volgend jaar wordt de contributie niet verhoogd. Hans vraagt of de leden automatisch willen betalen. Hans
stelt voor de contributie te verhogen met 5 euro wanneer leden niet automatisch laten incasseren. Hiervoor
wordt gestemd. Er zijn 3 tegen en 32 voor. Hiermee is het voorstel aangenomen. 
 
10. Voorstel evenementenkalender 2018
Marianne doet een terugblik van het afgelopen jaar. De evenementen zijn goed bezocht het afgelopen jaar.
We proberen de ritten zo te organiseren dat ze worden verspreid over het land, zodat een ieder mee kan doen. 
Marianne licht de evenementen 2018 toe. De aanwezigen die de ritten organiseren lichten vast een tipje van
de sluier op. 
 
11. Jaarverslag Ledenadministratie
Rinus geeft een verslag van de ledenadministratie. We hebben op dit moment 331 leden. Rinus legt uit
hoeveel opzeggingen er zijn en hoeveel leden er bij zijn gekomen. 
Wijzigingen kunnen worden doorgegeven via de website. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van
uw gegevens.
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12. 3eUitwerking Beleidsplan 2015-2020
Jan geeft aan hoe ver het beleidsplan is gevorderd. We streven nog steeds naar 400 leden. Maar we hebben
evenals andere oldtimerclubs, last van vergrijzing onder de leden. Tevens hebben we een nieuwe flyer,
nieuwe beachflags, nieuwe website. We geven regelmatig een nieuwsbrief uit en zijn er inmiddels 3 commis
sies om het bestuur te ondersteunen. 
 
13. Presentatie nieuwe website
Hans geeft een presentatie van de website met ondersteuning van Ben Goss. Hij geeft aan wat je kunt zien
als je bent ingelogd. Niet-leden hebben hier geen toegang toe. Voor het vullen van de Ghia Pedia, hebben
we heel veel informatie mogen gebruiken van Patrick Baptist. Het probleem voor Apple gebruikers zal worden
opgelost. Er is niet gekozen voor een forum, dit is te kostbaar en wordt te weinig gebruikt. Het alternatief is
facebook. Wil je een evenement plaatsen op de website, geef dit aan bij de websitecommissie. 
 
14. Clubblad Ghia Varia
Is de laatste keer dat George als bestuurslid optreedt. Hij legt uit dat hij wel in de redactiecommissie blijft,
samen met Peter en Rinus. George vraagt aan de leden om zoveel mogelijk stukjes aan te leveren voor het
clubblad. Er wordt gevraagd waarom het verslag van de Eifelrit, georganiseerd door Sonja de Winter, niet in
het clubblad isgepubliceerd. Dit wordt behandeld in de rondvraag. 
 
15. Periodieke bestuursverkiezing.
Er zijn 4 bestuursleden die op dit moment aftreden. Daarom wordt voorgesteld het rooster van aftreden aan
te passen, zodat Marianne nog een jaar kan aanblijven. Dit voorstel wordt na stemming aangenomen. Hans
en Jan hebben zich verkiesbaar gesteld en worden na stemming gekozen voor een nieuwe periode.
Na vertrek van George staat er een vacature open. Hiervoor willen we een PR functionaris aantrekken. Er
wordt vanuit de zaal geopperd voor een commissie. Hierop staan Rein Bonhof en Vincent Peters op, zij willen
dit wel op zich nemen. Waarna Vincent aangeeft de functie van PR functionaris in het bestuur te willen ver
vullen. Het bestuur is hier zeer blij mee en na stemming wordt Vincent aangenomen als bestuurslid. Bert Jan
van Bolhuis biedt hierop aan de functie van kascommissielid van Vincent te willen overnemen.  
 
16. Rondvraag
Jan komt terug op de vraag betreffende de Eiffelrit. Deze rit is in eigen beheer door Sonja de Winter georga
niseerd. Het bestuur kwam hier bij toeval achter en heeft vervolgens Sonja benaderd met de vraag of we de
rit op onze evenementenagenda mochten plaatsen? Sonja gaf aan dit absoluut niet te willen, dit was ‘puur
een privéaangelegenheid’. Dit hebben wij als bestuur gerespecteerd. Ergens in september ontving het bestuur
een verslag van deze rit met het verzoek deze te plaatsen in de Ghia Varia. In het bestuur is uitgebreid be
sproken of we dit zouden plaatsen en er is besloten dit niet te doen, om de volgende redenen:
1. Organisator Sonja de Winter heeft het bestuur verboden om haar evenement in het clubblad en op de
website te plaatsen. Haar reden? Het is puur een privé aangelegenheid!
2. Verslagen van evenementen waarvoor leden van de KGCN zijn uitgesloten, worden niet gepubliceerd. Re
den bestuur: Uitsluiting van leden past niet binnen de doelstelling van de KGCN. 
3. Kernwaarde van de KGCN: De club is van alle leden en vóór alle leden (geen discriminatie!)
4. Het bestaansrecht van de club is afhankelijk van de bijdrage / inbreng van de leden. 
5. Wanneer we onze leden een vrijbrief geven om grootschalige Karmann Ghia-evenementen te organiseren
buiten de club, betekent dit concurrentie en op termijn einde van de club.  
6. Vraag: Welk clublid (zelfs ‘oud’ bestuurslid) gaat haar eigen club beconcurreren?
 
 
 
 

Negatieve gevolgen Eifelweekend? 
1. Veel ruis binnen de club. Sommige uitgenodigde clubleden vonden het geen stijl. Andere leden vonden
het zeer jammer dat ze niet aan het Eifelweekend mochten deelnemen. 
2. Het Eifelweekend mocht niet op de Evenementenkalender van de KGCN, maar verscheen wel op de
Evenementenkalender van een Duitse club. Het bestuur moest actie ondernemen om die te laten verwijderen. 
3. Buitenlandse Karmann Ghia leden waren in de veronderstelling dat het de Nederlandse Karmann Ghia
Club was die het Eifelweekend organiseerde.
4. Buitenlandse Karmann Ghia rijders begrepen niet dat zelfs het bestuur van de KGCN niet was uitgenodigd. 
5. Uitstraling naar buiten? Wat is er bij de KGCN aan de hand? 
6. Het meerdaagse clubevenement naar Wolfsburg moest vanwege het Eifelweekend worden verplaatst.
Gevolg: ander hotel zoeken en nieuwe afspraken maken. 
7. Vriendenclubjes binnen de club zijn ongewenst. We zijn één vriendenclub. Risico: Tweedeling. 
8. Ondermijning: Sonja de Winter heeft het bestuur schriftelijk meegedeeld dat zij een eigen Evenementen
kalender heeft, en die niet wil bespreken!
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Aan de schrijver van het verslag is gemeld (per brief en telefoon) waarom het verslag niet is  geplaatst. Sonja
de Winter komt naar voren. Hans neemt namens het bestuur het gesprek over en vraagt haar reactie. Zij
geeft aan dat Jan haar inderdaad heeft benaderd met de vraag of zij een rit organiseert en of het bestuur
deze mocht plaatsen op de evenementenkalender. Zij geeft ook aan zelf geconstateerd te hebben dat de
Duitse Karmann Ghia club het evenement op haar site heeft  geplaatst. Zij zou dezelfde avond gebeld
hebben om uit te leggen dat dit niet de bedoeling was. 
Hans vraagt Sonja waarom zij als ex-bestuurslid een dergelijke grootschalige rit heeft georganiseerd buiten
het bestuur en de club om. Sonja geeft aan, waarom niet, anderen organiseren ook een rit. 
Hans vraagt welke selectiecriteria Sonja heeft toegepast bij het uitnodigen van KGCN leden voor haar rit.
Sonja antwoordt dat dit leden zijn geweest die altijd meegaan met een buitenlandrit. 
Hans en Nico Zwakman geven hierop aan dat zij altijd meegaan met een buitenlandrit en niet zijn uitgenodigd.
Sonja geeft aan dat zij het hele bestuur niet heeft uitgenodigd, zij stelde geen prijs op hun aanwezigheid.
Vervolgens geeft Sonja aan dat zij zich met behulp van oude codes toegang heeft weten te verschaffen tot
de bestuursverslagen. Hans trekt de conclusie dat zij het systeem gehackt heeft, en dat wordt door haar
beaamd. Vervolgens vraagt Hans waarom zij niet ingegaan is op het verzoek van het bestuur in een persoon
lijk gesprek e.e.a. uit te praten? Zij gaf aan daar geen behoefte aan te hebben. Enkele leden staan op en
verzoeken nadrukkelijk deze discussie te stoppen.  Een van de aanwezigen komt naar voren en geeft aan
Sonja aan dit heel ongemakkelijk te vinden. We zijn een vriendenclub en met jouw acties ondermijn je alles.
Je hebt veel voor de club gedaan, daar zijn we je dankbaar voor, maar dit kan echt niet zo. Waarom zeg je
je lidmaatschap niet op? Hierop wordt door Sonja niet gereageerd!  Jan sluit hierop de discussie en rond dit
onderwerp af.
 
 
Er wordt gevraagd waarom Neuffer volgend jaar niet meer adverteert. Zij hebben aangegeven geen afzet
markt in Nederland te hebben. Fred van Gils zal de adverteerdersplaats innemen in het clubblad. Er wordt
aangegeven dat we meer aandacht aan onze adverteerders zouden moeten schenken. Dat hopen we met
onze nieuwe PR functionaris te realiseren. 
 
Op Marktplaats staat een advertentie rond een televisieprogramma, waar de Karmann Ghia niet echt posi
tief wordt aangeprezen. Het bestuur zal proberen hier iets aan te doen. 
Waarom kon je je maar tot een bepaalde tijd aanmelden voor de ALV. Dit had te maken met de catering. 
 
Leden die zich hebben ingezet voor de club worden bedankt met een bloemetje of fles wijn. 
George wordt uitgebreid bedankt voor zijn jarenlange werk in het bestuur. Hij heeft dit 3 termijnen (9 jaar)
gedaan. Hij krijgt een cadeaubon. Gert Jan van Bolhuis bedankt het bestuur, top gedaan, we zijn een ge
zonde club, en zij steken er heel veel vrije tijd in. Het bestuur krijgt een applaus. 
 
De vergadering wordt gesloten om 16.10 uur. 
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De spanmoer die het pignonlager 
op zijn plaats houdt, kan alleen 
met het originele VW gereedschap 
worden vast- en/of losgedraaid. Dit 
is een perfecte reproductie van dit 
gereedschap.

Paruzzi Magazine editie 15 Pignon spanmoer dopsleutel

# 31246# 04638

Vanaf heden bij Paruzzi uit voorraad 
leverbaar, voorzien van alle essentiële 
onderdelen om je type 3 remklauwen 
een nieuw leven te bezorgen. 

Schakelaar met 1 stand, bedoeld 
voor de ruitenwisser of ambulance 
lichtschakelaar. Dit is een origineel 
Volkswagen onderdeel.

Remklauw revisieset VW type 3Ruitenwisser schakelaar

# 05419

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.

Doorvoerrubber versnellingsbak

www.paruzzi.com/catalogus

# 02668

Deze blindplaat zorgt ervoor dat het 
open gat voor de schakelaar weer 
netjes wordt afgedicht zoals dit af 
fabriek werd toegepast.

Digitale Catalogus Lente 2018

Blindplaat dashboardschakelaar

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 Print Catalogus nummer 10
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Marktplaats. Toch wel één van mijn favoriete websites allertijden. Eén grote digitale rommelmarkt waar zo’n
beetje alles is te vinden wat je zoekt. Inmiddels heeft de televisiezender SBS6 over Marktplaats een Tv-pro
gramma gemaakt. In heel Holland Handelt worden de meest bijzondere, inspirerende en mooiste verhalen
achter Marktplaats-advertenties uitgelicht. Niet echt een kwaliteit Tv-programma, maar voor een avondje “
brein-dood” Tv, met veel zap momenten, een prima alternatief. 
 
Ik heb vervolgens afleveringen gezien met de meest absurde verzamelingen en aanbiedingen. Sneakers,
dakpannen, huifkarren, oldtimers en meer van die handel. Het meest verbazingwekkende vond ik nog wel
een 32-jarige man uit Friesland (naar eigen zeggen een jaartje of 32) die sinds zijn jeugd landbouw minia
turen verzamelt. Vele honderden modellen in een vitrinekast, stofvrij en achter slot en grendel. Voor een
landbouwminiatuur verzamelaar een waar walhalla. Op zich vond nog niet zo heel vreemd. Maar, op zijn
zolder had de beste man een waar speelparadijs gecreëerd. Met speelkleden voorzien van grasland, wegen
en weiland motieven. Hierop waren boerderijen nagebouwd met miniatuur koeien, melkmachines en diver
se landbouwmachines. Na een dag hard werken als koeienmelker, ging hij na een flink bord stamppot,
vervolgens nog even met zijn miniatuur verzameling spelen. Even door de knietjes en lekker met de trekker
door de blubber. Op de vraag van de presentatrice wat hij zou doen als zijn huis in de brand zou vliegen
antwoordde hij dat hij het nog niet wist of hij zou vluchten of zou achterblijven bij zijn miniatuurlandbouw
verzameling. Een echte diehard. In dezelfde aflevering werd ook de miniatuur treinverzameling van de DJ Erik
de Zwart (een jaartje of 59) getoond, mediaondernemer en directeur van Veronica. Hij heeft in de borders
van zijn Larense tuin de Zwitserse spoorwegen nagebootst met wissels, perrons, bovenleidingen en tunnels.
Ook hij speelt regelmatig met zijn treinenverzameling. 
 
Nou wordt er tegen het spelen met treintjes toch heel anders aangekeken dan het spelen met een landbouw
miniaturenverzameling. Het eerste wordt in mijn ogen niet als vreemd of raar gezien en meer geaccepteerd.
Ook ik heb een naast familielid die inmiddels een indrukwekkende treinverzameling heeft opgebouwd en
regelmatig met zijn treintjes rondjes rond de kerk rijdt. Maar hoe zit het eigenlijk met Karmann Ghia gerela
teerde verzameling binnen de Karmann Ghia Club Nederland?
 
Ik ken binnen de Karmann Ghia Club Nederland veel leden die de meest maffe Karmann Ghia verzamelingen
hebben aangelegd. Van miniaturen, ansichtkaarten met Karmann Ghia’s tot andersoortige verzamelingen
gerelateerd aan luchtgekoelde Volkswagen. Eigenlijk ben ik stiekem toch wel heel benieuwd naar wat er
allemaal wordt verzameld. Daarom lijkt het mij leuk om hierover wat meer te lezen in de Ghia Varia. Dus heeft
u een mooie verzameling, speelt u hiermee wel eens op bijvoorbeeld een speelkleed, meld u aan bij de re
dactie en “kom uit de kast”!  Ik zal de eerste zijn. 
 
Mijn naam is Gerard Dolfing, een jaartje of 49, en verzamel: Karmann Ghia’s in de schaal 1:1 (heb er inmid
dels 4 en speel er regelmatig mee), ansichtkaarten met een Karmann Ghia (heb er nu ongeveer 800), ge
reedschap van het merk Hazet (altijd handig in gebruik), oude VW-onderdelen in originele verpakking en
krultangen voor als ik ooit kaal word na mijn 50ste. Heb er inmiddels een stuk of 50 en heb ze nog nooit in
gebruik gehad. 

Heel Holland Handelt.                                  Column Gerard Dolfing.
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