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HERINNERING 1! 

Najaarsrit “Over de Dijken, een rit door het Liemerse land”

   Datum: 9-09-2018 

Tot uiterlijk 5 september is het nog mogelijk om je voor de Najaarsrit in te schrijven. Dit heeft alles te 

maken met de catering die graag het aantal deelnemers wil weten. Het is onze laatste tourrit in 2018. 

 

En het beloofd zoals gewoonlijk weer een prachtige dag te worden met veel Karmann Ghia leden onder 

elkaar. Deze keer is de tourrit (90 km) in oost Nederland, het gebied tussen Arnhem en de Duitse grens. 

Dit gebied heet ‘de Liemers’. 

 

Start en eindpunt: Restaurant ’t Olde Schop in 

Giesbeek (gelegen naast de IJssel), adres: 

Kerkstraat 80, 6987 AD Giesbeek.  

 

Voor leden is deelname “GRATIS”. 

 

Voor het diner na afloop kan apart worden 

ingeschreven á € 27,50 per persoon. 

 

Inschrijving is mogelijk door middel van het invullen van het inschrijfformulier op onze website 
https://karmannghiaclub.nl/evenementen/zomerrit-omgeving-staverden/ 

 

We zien jullie inschrijvingen graag vóór 5 september tegemoet. 
 

JUBILEUMTREFFEN 2019 
 

Vooraankondiging! 

Na een intensieve voorbereiding met onze Jubileumcommissie is besloten om ter gelegenheid van ons 

25-jarig bestaan een Internationaal Karmann Ghia Treffen te organiseren. Iedereen die in het bezit is van 

een Karmann Ghia is van harte uitgenodigd om aan ons treffen deel te nemen. 

 

Plaats en datum: 

Het treffen vindt op 7 en 8 september 2019 plaats in het Noord Hollandse havenplaatsje Hoorn, gelegen 

aan het Markermeer. Hotel Van der Valk Hoorn is het centrale middelpunt, waar we onze Karmann 

vrienden uit binnen en buitenland welkom zullen heten, waar we onze tourritten op zaterdag en zondag 

starten, en we op zaterdag onze grote feestavond houden met diner (live cooking) en avondprogramma 

met entertainment.  

 

https://karmannghiaclub.nl/evenementen/zomerrit-omgeving-staverden/


Om organisatorische redenen hebben wij het maximum aantal deelnemers bepaald op 130 voertuigen. 

Dit heeft alles te maken met beheersbaarheid enerzijds en voorkoming van verkeerschaos anderzijds. 

We hebben gekozen voor kwaliteit en niet voor kwantiteit. 

 

Deze informatie is te beschouwen als vóórinformatie. Het officiële programma en de 

inschrijfformulieren volgen in de volgende Ghia Varia. 

 

HERINNERING 2! 
 

Jubileum Fotowedstrijd 
 
Na de start van de fotowedstrijd dit jaar hebben we in een versneld tempo mooie foto’s van jullie mogen 

ontvangen, waarvoor dank. We hebben er bijna 50, en dat aantal is een mooi uitgangspunt voor de 

wedstrijd. 

Het hoofdonderwerp van de foto moet zijn: ‘de Karmann Ghia’. 

 

Tot 3-09-2018 is er nog gelegenheid om de mooiste foto’s van je Karmann Ghia in te sturen. Alle foto’s 

worden op onze website geplaatst en meerdere foto’s insturen mag ook  

zie onze website https://karmannghiaclub.nl/jubileum-foto-wedstrijd/ 

 

 

Voorronde 

Tussen 3 september en 1 oktober kunnen jullie (onze leden) je stem uitbrengen op de foto die je het 

mooiste vindt. De 25 winnaars in deze voorronde worden weer op de website geplaatst. 

 

Tweede ronde 

Jullie kunnen voor de 2e keer jullie stem uitbrengen op de 25 mooiste exemplaren uit de eerste ronde. De 

uitslag van deze 2e ronde blijft echter geheim, tot het moment van de prijsuitreiking op het Jubileumfeest 

volgend jaar. 

 

Het wordt spannend! Zie je nog kans om vóór 3 september je foto (‘s) in te sturen? Aarzel niet en ga aan 

de slag. Laat deze kans niet voorbij gaan! 
 

Kort nieuws 
 

Vrijstelling APK bij 50+ sleept maar voort 

Binnen regeringspartijen was afgesproken dat de vrijstelling van de APK in 2018 zou gaan gelden voor 

voertuigen van 50 jaar en ouder, in plaats van voor voertuigen van vóór 1-01-1960. Directe 

consequentie is dat bijna alle 60-er jaren voertuigen vrijgesteld zouden gaan worden. Maar het lukt de 

regering maar niet een voorstel om dit te regelen naar de Tweede Kamer te sturen. Deze vrijstelling is 

gekoppeld aan het kenteken voor tractoren en dat blijkt lastig te regelen te zijn.  

Zolang de 2e Kamer nog geen besluit heeft genomen, moeten alle voertuigen van na 1-01-1960 APK 

gekeurd blijven worden. 

De verwachting is wel dat de verruimde vrijstelling bij 50+ er wél gaat komen. Even afwachten dus nog 

maar! 

 

Met sportieve groet, 

 

HET BESTUUR 

https://karmannghiaclub.nl/jubileum-foto-wedstrijd/

