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Sinds jaar en dag hebben wij met
onze club drie tourritten op de
jaarkalender staan, en af en toe
een meerdaagse trip naar het
buitenland. De recent geslaagde
buitenlandrit naar Duitsland (Hes
sisch Oldendorf), en onze Najaars
rit door het Liemerse land in de
Achterhoek zijn daar goede voor
beelden van (zie de verslagen in
het clubblad). Maar we weten dat
er ook clubleden zijn, die wel eens
iets anders willen. Maar de vraag
is altijd: ‘wat dan’?
 
Bij wijze van experiment hadden
we op 12 augustus ‘Iets heel an
ders’. Een soort ‘Themarit’. Een be
zoek aan een museum met wisse
lende collecties eigentijdse kunst,
maar vooral als kernthema ‘glas’.
Echt anders dus! En tja, met een
opkomst van 10 Karmann Ghia’s
met aanhang werd dat gewoon
een succes. Als groep kregen we
een exclusieve rondleiding door
de conservator en werd ook de
inwendige mens verzorgd. Buiten
op het plein maakten we en pas
sant een Karmann Ghia show
(gratis clubpromotie dus). Dit is
voor herhaling vatbaar, hoorde ik
velen zeggen. Dat één van onze
leden (redacteur Peter) als vrijwilli
ger verbonden aan dit museum

een en ander had voorbereid, was
natuurlijk een voordeel!
 
Zouden we dit nu meer kunnen
doen? Hebben we leden die nu
misschien denken: ja, ik heb ook
wel een connectie (zakelijk of pri
vé) met een bedrijf waar ik zoiets
zou kunnen afspreken? Het hoeft
dus niet persé een VW-garage of
iets dergelijks te zijn. Er zijn nu een
maal leden die graag met hun
Karmann Ghia rijden, maar die wel
graag een doel willen hebben om
naartoe te gaan. Het hoeft ook niet
persé een rondrit te zijn; zie het als
een sterrit uit verschillende richtin
gen naar één punt.
Hebben we nu iets om over na te
denken? Ik denk van wel. Met 350
leden moet wel haast? Ik ben van
mening dat het onze clubagenda
zou kunnen verrijken. En is het
moeilijk? Welnee: je hoeft immers
geen tourrit uit te zetten!
 
Denk eens na: bij twijfel kan je na
tuurlijk altijd contact opnemen met
onze ‘Evenementencoördinator’
om even te brainstormen. Een
Themarit binnen de KGCN?: ja, ‘iets
heel anders’!
 
Veel plezier allemaal.
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"Iets heel anders".                                                                                                                   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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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
 

Jubileum Fotowedstrijd

Veel inzendingen voor fotowedstrijd jubileum verjaardagskalender
 
Aan de oproep aan alle leden, om hun mooiste foto’s te uploaden op
de website, is goed gehoor gegeven. Bij het schrijven van dit stuk stond
de teller op 89 inzendingen. Tot nu toe een prachtig resultaat. Opvallend
is de diversiteit aan foto’s. Er zijn prachtig gestileerde foto’s bij, maar ook
spontane kiekjes, die bijvoorbeeld genomen zijn tijdens één van de
toertochten of een buitenlandse reis. Of het nu een avond-opname is,
schemer-foto of een heerlijk zonnetje, eigenlijk lukt de foto altijd als er
maar een mooie Karmann Ghia de hoofdrol speelt. Opvallend was wel,
dat niet alle foto’s aan de kwaliteitseisen voldeden. We willen uiteindelijk
kwalitatief hoogwaardige foto’s op de kalender terug zien en niet de
“pixel” modelletjes. Daarom is er op voorhand een aantal foto’s uitge
sloten van deelname, tot onze grote spijt. We hebben deze foto’s wel
op de website laten staan, omdat ze natuurlijk wel ontzettend leuk zijn
om te zien. De inzendtermijn is uiteindelijk ook iets verlengd, omdat de
sluitingsdatum nét in het weekend van de Duitsland-reis viel. En ook daar
zijn natuurlijk mooie foto’s gemaakt.
Maar hoe gaan we nu verder. Inmiddels heeft u allemaal de mogelijk
heid gekregen om de 25 mooiste foto’s te kiezen. Deze zullen wederom
gepubliceerd worden op de website en nu kunt u tot 1 november we
derom op de mooiste foto’s stemmen. De finale ronde dus. De twaalf
winnaars, dus de foto’s met de meeste stemmen, zullen uiteindelijk op
de kalender afgedrukt worden. Welke dat zijn…………….dat houden wij
natuurlijk nog even vóór ons!
Veel succes met het uitkiezen van de mooiste foto’s!

5



06-36310893 - info@rogiclassics.nl
www.rogiclassics.nl

Hèt bedrijf voor onderhoud, reparatie en 
restauratie, banden, velgen en andere

onderdelen.
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Beste clubvrienden,
 
Het is jullie bekend dat wij ter gelegenheid van ons jubileum volgend jaar een Internationaal Karmann Ghia
weekend gaan organiseren. In de clubbladen, de nieuwsbrieven en op de website is daar al aandacht aan
besteed. De data waren al bekend, maar wanneer kan je nu inschrijven?
Wij zijn blij dat we nu ook echt kunnen vermelden dat het feest doorgaat, en dat we jullie hiervoor van harte
uitnodigen.
Het weekend wordt gehouden in het Noord-Hollandse havenplaatsje Hoorn, gelegen aan het Markermeer.
Deelnemen kunnen alle VW Karmann Ghia Typen 14 / 34 en TC uit de bouwjaren 1955-1974, inclusief hun
berijders, bijrijders en meerijders. Ons doel is zoveel mogelijk Karmann Ghia’s bij elkaar te krijgen, maar toch
hebben we om organisatorische redenen een maximum aantal van 130 voertuigen moeten stellen.
 
EEN ONVERGETELIJK FEEST
We hebben ons best gedaan om voor de deelnemers een aantrekkelijk programma samen te stellen, zowel
voor onze eigen leden als voor onze buitenlandse gasten. Om te beginnen verblijven wij in een 4-sterren hotel
van Van der Valk, dat van alle luxe is voorzien. Omdat het een 2-daags treffen betreft, hebben we voor een
optimale binding tussen de deelnemers besloten om 1 overnachting in het programma op te nemen. En
hiermee is het programma bijna all-inclusive: ontvangst met een drankje, luxe dinerbuffet incl. drankjes, een
onvergetelijke feestavond met entertainment en de volgende ochtend een uitgebreid ontbijtbuffet. En alle
festiviteiten op één centraal terrein. Parkeren vindt plaats op een afgesloten parkeerplaats. En natuurlijk op
elke dag een leuke, georganiseerde tourrit door het Noord-Hollandse landschap met verrassende beziens
waardigheden.
De 25-jarige verjaardag van onze mooie club verdient een bijzonder feest, en dat gaat het ook worden. Leuk
dat er ook vanuit het buitenland: Engeland, Denemarken, Duitsland en Oostenrijk, al veel belangstelling is
getoond. Het organisatieplan is klaar en de publicatie zal één dezer dagen op onze website gaan plaatsvin
den.
 
INSCHRIJVING:
Vanaf 1 oktober a.s. wordt de inschrijving opengesteld. Alle informatie wordt op onze website geplaatst, in
clusief het ‘Officiële Programma’ en het ‘Inschrijfformulier.’
De toekenning van startnummers volgt na ontvangst van het inschrijfformulier én na ontvangst van het in
schrijfgeld op onze bankrekening (volgens het principe: ‘wie het eerst komt die het eerst maalt’).
 
Mocht jullie belangstelling nu zijn gewekt? Hou dan onze website in de gaten!
Hier is alle informatie te vinden.
Het organisatieteam ziet jullie inschrijvingen met belangstelling tegemoet en hopen dat we er ‘MET ZIJN ALLEN’
een super jubileumfeest van gaan maken!
 
HET BESTUUR

JUBILEUMTREFFEN VAN 7 TOT EN MET 8 SEPTEMBER 2018
 

“25 Jaar Karmann Ghia Club Nederland”
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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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Slechts één restauratie is niet genoeg!                                     Dick Pronk.

Sinds juni 2011 zijn wij in bezit van een Karmann Ghia
type 34 met het kenteken 19-46-GE en op zoek naar
onderdelen om de auto te completeren. Wij kochten
de auto in gedemonteerde staat. Wat we misten was
een complete motor en de mistlampen. Verder zou
alles erbij zijn. Jaren geleden was al aangevangen
met een restauratie en de carrosserie van de type 34
zat netjes in de grondverf wat er natuurlijk wel vanaf
moet en opnieuw moet worden aangebracht. Ook
moet worden vastgesteld dat alle onderdelen er in
derdaad bij zijn en ook passen.
 
Wij zijn Willem Los en Dick Pronk. Wij zijn nu zo’n 40 jaar

bevriend en nu de kinderen volwassen zijn, hebben
wij wat meer middelen om onze hobby’s verder op te
pakken. 
 
Nadat Dick in 2002 een 1303 Karmann Cabrio kocht
en heeft opgeknapt, kochten wij in 2006 onze eerste
gezamenlijke oldtimer, een Mercedes 250 SE. Een jaar
later kochten wij een bedrijfspand om te kunnen
sleutelen en oldtimers restaureren zonder dat de
buren thuis daar last van hebben. Daarna bemach
tigde ook Willem een 1303 Karmann Cabrio. De inte
resse in luchtgekoelde VW’s groeide verder en de
ultime droomauto was een Karmann Ghia Type 34.

Na ons georiënteerd te hebben op aanbod en prijzen
kwamen we op marktplaats onze Type 34 tegen. Niet
compleet maar in een goed te voltooien staat en met
elektrisch schuifdak! We hebben hem gekocht en het
doel was om deze voor de volgende zomer gereed
te hebben. Het zoeken naar onderdelen begon.
Mistlampen gevonden via EBay. Het vinden van een
goede motor leek een grotere uitdaging te worden.
We hebben er wel een paar gevonden maar die
waren in een onbekende staat. Eigenlijk zochten we
er een die lopend te zien was. Dat viel niet mee.
 
Wij hebben de zoekcriteria aangepast en we zijn op
zoek gegaan naar een complete Type 3 in een
slechte staat maar met goede motor. Ook een uitda
ging maar een oranje Variant voldeed aan onze
eisen. Je kon dwars door de auto heen kijken en dan
niet alleen door de ramen maar het plaatwerk zat vol
gaten. De auto liep echter goed en stond op Porsche
wielen! Originele wielen, remschijven en remtrommels

waren er ook nog bij. Ook had de auto nog een jaar
APK en was rijdend. Dus hebben we de auto opge
haald en er ca 80 km mee naar huis gereden. Maar
na de eerste 30 km waren we al overtuigd: deze auto
gaan we toch niet slopen? Hij rijdt geweldig, het
model en de kleur zijn eigenlijk ook heel mooi. We
besloten om de variant als leerobject voor het restau
reren te gebruiken. Er was veel laswerk, in het bijzon
der zijn de voorspatborden patchwork geworden.
Gedurende een jaar zijn we intensief bezig geweest
met de Variant en tegelijkertijd hebben we onze
zoektocht naar onderdelen voor de Type 34 voortge
zet. 
 
De restauratie van de Variant is heel goed gelukt, ook
het spuitwerk hebben we zelf gedaan. Natuurlijk had
het mooier gekund maar wij zijn tevreden, we gebrui
ken de Variant nu regelmatig en hij is een echte
blikvanger.
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In het zoeken naar onderdelen voor de Type 34 via
Marktplaats, EBay, The Samba en de diverse specifie
ke websites kwamen wij veel interessante zaken tegen
die we toch niet konden laten lopen. Zo vonden wij
een vouwdak kever uit 1958 in een originele staat en
zeer goed te restaureren. Deze hebben wij ook aan
de verzameling toegevoegd. Omdat wij inmiddels
een flinke tegenvaller aan de Type 34 ontdekten zijn
we begonnen met de restauratie van de kever waar
nu al het laswerk gereed van is maar waar we onze
handen nog vol aan zullen hebben om  hem weer op
de weg te krijgen.
 
 
Ook kwamen wij erachter dat onze Type 34 (19-46-GE)
een zusje heeft. Onze type 34 werd in 1968 door Ga
rage Jansen in Wassenaar geleverd aan een ver
pleeginstelling in Den Haag die de auto 3 jaar in bezit
heeft gehad. Vermoedelijk is door dezelfde garage
gelijktijdig eenzelfde Type 34 met kenteken 19-45-GE
geleverd. Deze auto kwamen wij op het spoor en
hebben nog even getracht hem  te bemachtigen.
Maar dat is niet gelukt. Volgens het RDW register be
staat ook deze Type 34 nog, doch het kenteken is
geschorst net als dat van ons.
 
Na enkele eigenaren te hebben gehad is onze type
34 vermoedelijk rond 1997 door een autospuiter in
Velserbroek onder handen genomen.  De auto heeft

daar zo’n 5 jaar gestaan en is toen gekocht door de
persoon waar wij de auto van overnamen. Dit bete
kent dus dat de auto nu al ruim 20 jaar niet meer
gereden heeft. Hoog tijd dus om de auto weer rijd
baar te maken.
 
 
Bij het uitzoeken van de onderdelen ontdekten wij dat
de koplampen niet passen. Het front zag er heel goed
uit maar de koplamppotten zijn vervangen en de
reeds gemonteerde vervangende potten blijken niet
van een Type 34 te zijn. Vermoedelijk zijn het potten
van een Type 14. Wij oriënteren ons nu al langere tijd
op een oplossing hiervoor. Bij nameten van het front
rond de koplampen lijkt er ook een (overigens klein)
verschil te zijn met het origineel. Van het nalezen van
instructies om het front te vervangen worden we niet
heel vrolijk. Dat is een complexe en risicovolle lasuit
daging. Alleen de potten vervangen lijkt ook geen
optie. De vraag is of de originele potten nog zullen
passen en of we dat goed krijgen. Dus denken we nu
aan verbouwen van de potten zodanig dat de origi
nele koplampen erin passen of een simpeler oplos
sing: type 14 koplampen erin zetten. We zijn daar nog
niet uit en het project ligt mede om die reden nog stil.
In de tussentijd hebben wij  nog wel een paar mooie
sprintstar velgen gescoord.
 

Het bezit van een klein bedrijfspand voor hobby is een ongekende luxe. In dat bedrijfspand zijn we niet alleen
met de VW’s bezig. In een oude Engelse vitrine toonbank hebben wij onze verzameling model autootjes van
de typen die wij of onze ouders ooit in bezit hebben gehad, tentoon gespreid. En natuurlijk staan daar ook
een aantal Type 34’s bij. Ook werken met hout doen wij graag en daarvoor hebben wij een paar oude
meubelmakers-werkbanken opgeknapt.
 
De planning is dus om nu de type 34 eindelijk te gaan aanpakken en weer op de weg te krijgen. Wij hopen
de auto voor volgende zomer gereed te hebben.
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ZOMERRIT 2018                                                                  Peter de Jong

Aan de oproep van
Rein en Ria werd ruim
schoots gehoor gege
ven: 45 auto's !

Bij het oprijden naar de kasteeltuin
voel je de geschiedenis. Als ridder
te paard kom je het kasteel binnen.
Slot Zuylen is een van de oudste
kastelen aan de Vecht en is vele
jaren in bezit geweest van het ge
slacht Van Tuyll van Serooskerken.
Maar met de Zomerrit van de
KGCN op 7 juli is het  één dag  in
bezit van de familie Von Karmann
di Ghia.  Bovenop één van de to
rens aanschouwt een andere fami
lie, een ooievaarsgezin, de binnen
komst van de 45 blinkende auto’s
in de kasteeltuin en klepperend
betuigen zij hun instemming met
de huurders voor één dag. Rein en
Ria hebben, met hulp van Hans en
Louise, alles tot in de puntjes voor
bereid: de ontvangst in het Koets
huis, een mooi schildje, duidelijk
routeboek en een goodiebag voor
alle deelnemers.  Na de koffie is de
inspirerende en relativerende toe
spraak van Rein het startsein van
de rit. 

Het eerste deel van de 80km-lange
tocht wordt gereden op puur bio
logisch sap van de firma Schulp in
Breukelen. Een frisse start, waarna
de stoet Karmanns verder trekt
door een gebied met veel water
van de Vecht, het Amsterdam
Rijnkanaal, de Loosdrechtse- en
Maarsseveense Plassen. Tussen al
dat water liggen schitterende
dorpjes en steden als Loenen, Nig
tevecht, Breukelen, Vreeland, 
Baanbrugge, Kockengen en na
tuurlijk Maarssen.  Zoals Rein in zijn
openingsspeech al had aangege
ven, gaat het merendeel van de
route over smalle, tot zeer smalle
wegen. Dat blijkt inderdaad het
geval te zijn en menig deelnemer
zal zich onderweg ongetwijfeld af
gevraagd hebben hoe breed of
hoe smal het bed van Rein en Ria
nu eigenlijk is.  We konden hem
bellen, maar de kans dat hij op
neemt is zeer gering. Het routeboek
geeft ook diverse lunchmogelijkhe
den en bezienswaardigheden aan
en met het mooie weer werd daar
goed gebruik van gemaakt.12
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"Rein, kunnen we je ook bellen?"

De rij voor koffie en een "Zuyltje".

Rein en Ria, volgend jaar niet. OK! Maar over 23 jaar zeker weer hè?

Het eind van de rit is bij Buitenplaats Geesberge bij
Maarssen, schitterend gelegen aan de Vecht. Een
deel van het terras is keurig voor de KGCN gereser
veerd, met grote tafels en tentdoeken tegen de uit
bundig schijnende zon. Na de luchtkoeling volgt de
vochtkoeling: een paar deelnemers houdt het bij sap,
maar het merendeel gaat toch over op een andere
vloeistof, al dan niet alcoholisch.
Natuurlijk is er applaus , een cadeau en een dank
woord van Marianne Pot voor Rein en Ria. Terecht,
voor een schitterende rit!
Een aantal rijders doet zich daarna nog te goed aan
vlees, vis, sla, patat en andere lekkernijen, tot en met
een ijsdessert toe.
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" Je denkt een hoop te weten van de Karmann Ghia 34, maar niets is
minder waar!"
Restauratieverslag 3                                                                                                      Dirk van der Zwan.

Nu de bodem/chassis nagenoeg
is afgerond, is de body/carrosserie
aan de beurt. Ik ben begonnen
met het inventariseren wat er alle
maal aan de body moest gebeu
ren en dat was best wel schrikken.
Ik wist dat de body slecht was,
maar zo erg had ik het niet ge
dacht. Rondom de gehele body
was  zeer creatief omgegaan met
pur schuim, papieren proppen,
polyester, kitten enzovoorts. De
koplamppotten waren geheel in
polyester vastgezet, de onderzijde
van de deuren dicht geblubberd
en deurdrempels, kokers en spat
bordranden boven de wielen
waren zowat van massief plamuur.
En zo kan ik nog wel even door
gaan.
Door dit alles was er toch een be
hoorlijke lijst ontstaan, van wat er
allemaal vervangen moest wor
den. Dus het werd zoeken naar
vervangende onderdelen c.q.
plaatwerk, wat absoluut niet mee
viel. In vergelijking met het type 14
wordt er heel weinig aangeboden
en wat er wordt aangeboden is
zeer prijzig. “ Maar ja positief blij
ven, en blijven zoeken!”  Ik kwam  op
Marktplaats een advertentie tegen
waar diverse type 34 onderdelen
werden aangeboden. Ik heb deze
persoon gebeld met de vraag om

plaatdelen en ik kreeg als ant
woord dat hij niet alleen diverse
gebruikte plaatdelen had liggen,
maar ook een complete body, op
een bodem met Nederlands ken
teken. Deze had hij gekocht van
iemand die ermee was gestopt.
De bodem met Nederlands kente
ken ging hij zelf gebruiken voor zijn
eigen project en de body zou in de
verkoop gaan. Bij interesse kon ik
de body kopen en heb toen direct
een afspraak gemaakt. Ik ben er
naar toe gegaan om de body te
bekijken. Het was inderdaad  een
goede roestvrije en kale, lege body
met diverse plaatwerkreparaties
die helaas niet echt netjes waren
uitgevoerd. Er zat dus toch nog wel
een hoop werk aan, maar dat zag
ik wel goed komen. Toen onder
handelen over de prijs en toch
maar de body gekocht met twee
stuks zeer gave deuren.  Ik was hier
echt blij mee, want dat scheelt mij
heel veel werk. En dus op weg naar
huis met de nieuwe aanwinsten.
Thuis aan de slag gegaan: de
body opnieuw bekeken en de
deuren eruit gehaald. De binnen
hoeken bij de A&B stijlen waren niet
echt mooi rond, deze eruit gesle
pen en nieuwe ronde hoeken ge
maakt en er opnieuw ingelast.
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In België kon ik reparatiestukken van een goede
kwaliteit en pasvorm kopen voor aan de onderzijde
van de voor- en achterschermen. Daarna de te ver
vangen plaatdelen eruit geslepen, want van achter
moesten die er toch uit. Er waren namelijk zelf ge
maakte delen aangebracht waar de uitsparing van
de torsiestaaf afdekplaatje ontbrak. Dit kom je toch
wel eens tegen bij restauratie en het zelfgemaakte
deel was strak gemaakt met veel plamuur, dus eruit!
De kokerbalken zagen er zeer goed uit, de spuitprimer

was in prima staat. Er zat zelfs geen vliegroest op. De
nieuwe reparatiedelen pasgemaakt en aangebracht
en afgelast. 
Vervolgens slecht (aangebracht) plaatwerk aan de
binnenzijde van de voor- en achterschermen verwij
derd, uitgeslepen en nieuw plaatwerk gevormd,
pasgemaakt en ingelast. Deze werkzaamheden heb
ik aan beide zijde uitgevoerd.
 
 

Je denkt dat je op een gegeven moment een hoop weet van de Kar
mann Ghia 34, maar niets is minder waar. Wat is de reden? Deze Kar
mann Ghia 34 is uitgevoerd met een vol automatische versnellingsbak
en daardoor ontbreekt de zogenaamde vork aan de bodem/chassis,
waarin de normale schakel-versnellingsbak op vast zit. Daarom zitten bij
de uitvoering met automatische versnellingsbak, links en rechts in de
motorruimte aan de body/chassis een paar aparte motor- bevestigings
punten ingelast.
Helaas ontbraken die bij mijn nieuwe body, dus was er weer een pro
bleem op te lossen. Op dat moment kon ik nergens deze bevestigings
punten krijgen. Daar had ik ook niet op  gerekend, dus als enige optie
deze bevestigingspunten uit de originele body slijpen en aanbrengen
in de nieuwe body. Gemakkelijker gezegd dan gedaan: dit is wel zo’n
precisiewerk wat betreft maatvoering. Als de bevestigingspunten te
hoog, te laag of te ver naar boven of naar achteren zitten, dan zou de
motor met versnellingsbak scheef komen te staan en in het ergste geval
er helemaal niet in passen. Dus na tientallen keren van opmeten en de
nodige uren toch maar de bevestigingspunten er ingelast en nu maar
hopen dat ik ze goed heb ingemeten en heb aangebracht.
Zo zie je maar, een klein stuk onvoorzien waar ik niet op had gerekend.
Ik was in de veronderstelling dat deze bevestigingspunten in elke body
waren aangebracht. Maar desondanks zijn we weer een paar flinke
stappen verder. Op naar de volgende werkzaamheden.
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KGCN-BUITENLANDRIT EXTERTAL.                                      Rinus Coert.

Donderdag 30 juli 2018 was het weer zover: de
meerdaagse jaarlijkse buitenlandrit, dit keer naar het
mooie plaatsje Extertal. Tussen 10.00 en 11.00 uur
werden wij verwacht bij het Van der Valk Hotel in
Hengelo, waar rond de klok van 11.00 uur het wel
komstwoord werd gehouden door onze voorzitter Jan
van Ruijven, waarna de heren Dirk van der Zwan en
Hans de Vries hun briefing hielden. Na de briefing
konden we op eigen gelegenheid naar Extertal ver
trekken. Hans de Vries had voor deze gelegenheid
een alternatieve route voor ons uitgeschreven waar
we eventueel gebruik van konden maken. Niets is
mooier dan met een KG de snelweg te mijden en te

kiezen voor de mooie binnenwegen, zeker als het
weer ook nog meewerkt. Tegen de avond druppelden
de 14 equipes langzaam binnen en konden de sterke
verhalen beginnen onder het genot van een heerlijk
glaasje Ranja. Het is dan altijd jammer dat er dan ook
wel eens iets vervelends gebeurt, nl. Carolien en Dirk
Marcussen kregen een flinke steen tegen de voorruit
en deze was daar niet tegen bestand.Ondanks dat
zijn zij toch nog een nacht in het hotel gebleven. De
volgende ochtend hebben ze besloten na deze te
genslag terug te keren naar huis. Carolien en Dirk
sterkte en hopen dat alles weer snel in orde komt.
 

De 2edag stond er een bezoek aan het Grundmann Museum in Hessisch Oldendorf op het programma. Om
14.00 werden wij verwacht in het museum voor een rondleiding van ca. 1,5 uur. Het betreft een privéverza
meling van dhr. Grundmann waar hij al zo’n 40 jaar mee bezig is. Na een inleiding over de geschiedenis van
de Volkswagen Kever kregen wij een rondleiding en uitleg over de uitgebreide verzameling van Hernn
Grundmann. Door de beperkte ruimte waar ik de beschikking over heb, beperk ik mij tot wat algemeenheden.
Er stonden een (groot) aantal Beeskow”s , in perfecte staat. Daarna mochten wij ons verblijden met het
aanzicht op een eveneens groot aantal perfecte Porsches. Een van deze Porsches was eigendom geweest
van Paul Anka. Verder werden wij door een hal geleid waar de geschiedenis van de Volkswagen Kever geheel
tot leven kwam, evenals de originele(!) prototypes van de Schwimmwagen en de Kubelwagen. Overigens
waren de bouw van deze oorlogsmachines de reden dat Wolfsburg werd gebombardeerd door de gealli
eerden. Het is zeker zeer aanbevelingswaardig om hier een bezoek te brengen. Je kijkt je ogen uit. Misschien
kan ik in de volgende GV nog een uitgebreid verslag hiervan doen.
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De 2e dag eindigde met een zeer geslaagde spelle
tjesavond, doordrenkt met veel Ranja, met allerlei
activiteiten waaraan een ieder mee kon doen en
werd gedaan, waaronder een koe melken, en wichel
roede lopen etc.etc..

Op de 3e dag was de rondrit gepland volgens het
bolletje – pijltje systeem. Uiteraard niet gehinderd
door enige kennis van dit systeem, stond ik hier wat
afwijzend tegenover. Echter na een paar uur kreeg ik
het systeem door en  de laatste 10 minuten ging het
eigenlijk probleemloos. Een geweldig systeem en het
scheelt heel veel leeswerk voor de co-piloot. De rit
voerde ons door een geweldige omgeving rond

Hessisch Oldendorf en het Exterdal. Onderweg heb
ben wij nog wat bezienswaardigheden kunnen be
zoeken en zelfs van een gierpont gebruik kunnen/
moeten maken. Al met al een mijn inziens zeer ge
slaagde rit. Hierbij moet ook aangetekend worden
dat het weer ook haar welwillende medewerking
verleende, gedurende het hele weekend. 
 

De laatste dag stond dan in het teken van de terugreis. Na een uitgebreid ontbijt namen wij afscheid van
elkaar en gingen ieder weer zijns weegs. Weer een aantal mooie herinneringen verzameld voor mijn oude
dag
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DERDE KLEINE RAAMPJES DAG LAREN.                              Lex van Garderen.

Zondagmorgen 5 augustus. Het is 6.30 uur en ik ben
gereed om naar Laren te vertrekken. Nog even de
laatste spulletjes in mijn
Brilletje stoppen en starten maar….
 
Het is vanuit Amersfoort een half uurtje rijden naar
Laren en daar aangekomen begin ik maar met de 5
richting aanwijsborden te plaatsen. Dat is altijd
makkelijk voor de nieuwkomers.
 
Even hard werken
Om 8.00 uur hebben we afgesproken met 11 mede
werkers om de vlaggetjes op te hangen, de afzethek
ken te plaatsen, de clubshop op te bouwen, de ge
luidinstalatie te plaatsen, de infokraam op te zetten,
de koffie VW bus te assisteren. Om 10.00 uur even tijd
voor een kopje koffie en het feest “De Kleine Raampjes

Dag 2018” kan beginnen, we zijn er klaar voor.
Bijzondere auto’s
Naast veel bijzondere auto’s zoals de Safari Kever Typ
82 E Limousine uit 1943, een Bannenhauer &Strauss
uit Stuttgart, een rood/witte Hebmuller waren de
Karmann Ghia’s goed vertegenwoordigd. Zo kwam
Joop de Vreede met zijn Braziliaanse Karmann Ghia
Touring Coupe en
Rini Roodbeen, die met zijn bijzondere Karmann Ghia
in de prijzen viel.
 
Het was een gezellige dag in Laren, waar dit keer ook
een Koffie VW bus stond met heerlijke koffie. In de
goody bag zat ook een bon voor een gratis kop koffie
of thee. Bovendien was er een Kever vol met ballon
nen, waar kinderen konden raden hoeveel ballonnen
er in de Kever zaten.

In de Gooi- en Eeemlander stond op maandag 6 augustus ook nog een artikel gewijd aan de Kleine
Raampjes Dag. In het interview met Lex van Garderen benadrukte hij nogmaals de medewerking van de
gemeente Laren. Dat het evenement in Laren plaatsvindt, heeft te maken met nostaligische overwegingen.
Lex ging als kind naar de Larense kermis en heeft goede herinneringen aan deze plek. Volgend jaar dus weer!!!
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“Daar komt de Karmann Ghia Club”
Al vele jaren organiseert het team rond William van
der Meulen een eendaags oldtimerevenement dat
voor iedereen ‘gratis’ toegankelijk is. Op deze dag
waren ook dit jaar weer zo’n kleine 500 prachtige
oldtimers te bewonderen uit de eerste periode van
‘den automobiel’ , van  18-zoveel tot en met 1970.
Bedrijfsautomobielen behoren tot de ‘Specialklasse’
en die gaat tot en met 1975.
 
Plaats van handeling is het terrein rond de Batavia
haven en de Bataviaboulevard in Lelystad, waar het
rollende museum bij elkaar komt. Je ziet de mooiste,
de meest exclusieve auto’s, maar ook gewoon de
liefhebbers auto’s met mensen die trots zijn op hun
bezit. Naast deelnemen met je eigen auto (waarvoor
je van tevoren moet inschrijven), kan je ook gewoon
komen kijken. Wanneer je inschrijft, word je door de
organisatie in een bepaalde klasse ingedeeld, afhan
kelijk van het bouwjaar van de auto. De eerste klasse
betreft auto’s tot en met 1918. Die periode wordt ook
wel de ‘Belle Epoque’ genoemd (1890-1918). Klasse
F is in feite de laatste klasse die loopt van 1961 tot
1970. En hiernaast is er dan nog de ‘Special’ klasse
voor Bedrijfsautomobielen tot en met 1975.
 
Wat was er zoals te doen?
Tussen 8.30 en 10.00 uur kwamen de deelnemers (die
zich van tevoren hebben ingeschreven) zich aanmel
den. Van 9.00 – 11.00 uur was de 1ste Jury-ronde op
locatie. In deze eerste ronde werden de auto’s van
de deelnemers door een team van 36 deskundigen
(jury) beoordeeld op staat van originaliteit.
De gehele dag (10.00 uur tot 17.00 uur) was er op het
hele terrein straattheater, kijkobjecten, muziek en
rondritten met een Amerikaanse schoolbus (1960) en
een Djeep Defender. Om ongeveer 11.30 uur werd de
oldtimer dag door burgemeester Adema officieel
geopend en begon het Concours ‘d Élégance met
toertocht (60 km). Het publiek ziet dus alle deelnemers

langs de kant voorbij komen. Smullen voor de liefheb
bers dus. Maar ook voor de dames en de gezinnen is
er van alles te beleven.
 
Wanneer de auto’s van hun toertocht terug op de
Bataviaboulevard komen vindt tijdens de rijdende
presentatie de 2e Juryronde plaats. Een speaker
kondigt alle voorbij rijdende auto’s aan, en het is
werkelijk ongelooflijk hoeveel kennis die man van de
auto’s heeft, maar ook van vele deelnemers, die hij
kennelijk bij verschillende evenementen in voorgaan
de jaren heeft ontmoet.
 
En toen?
Ik sta met Loes langs de kant alles aan te horen en
gade te slaan, en dan op eens zegt de speaker luid
en duidelijk: “Daar komt de Karmann Ghia Club”. Ik
was gelijk meer dan wakker. En ja hoor, er kwam een
drietal prachtig gepoetste Karmann Ghia’s voor bij
die wij natuurlijk kenden; het waren Peter de Jong,
George Steur en Gert van Schaik. Dat is toch erg leuk
om te horen en te zien.
 
Ideetje?
Het bovenstaande brengt mij op het idee om volgend
jaar met een grote delegatie van de club aan het
evenement te gaan deelnemen. Immers: ‘aan Lus
trumpresentaties’ wordt in Lelystad extra aandacht
besteed. En onze club bestaat volgend jaar 25 jaar,
dus?
Mocht voor dit idee belangstelling bestaan, meld je
bij mij aan (E-mail: ruij02@xs4all.nl)
Ik hou je op de hoogte van het evenement wanneer
het zover is. Bij voldoende belangstelling neem ik
contact op met de organisator van de ‘Nationale
Oldtimerdag Lelystad 2019’ om verdere afspraken te
maken.
 

34eEditie Nationale Oldtimerdag Lelystad 2018                                      Jan van Ruijven.
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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 
 

EINDESEIZOENSBIJEENKOMST                   ZATERDAG 3 NOVEMBER 2018.

Gaat u ook mee om het spiksplinter nieuwe Nederlands Transport Museum in Nieuw Vennep te ontdekken?
 
Een dynamisch pop-up museum dat tot stand is gekomen door een samenwerking tussen 11 stichtingen die
zich allemaal bezighouden met het thema ‘transport’. De ene stichting specialiseert zich in oude vliegtuigen,
de ander in oude auto's, bussen, treinen of schepen; een museum vol oldtimers.
 
Voor een voorproefje kunt u alvast een kijkje nemen op de website van dit leuke museum: http://nederland
stransportmuseum.nl
 
Het bestuur van de club biedt u deze middag het entree van het museum aan, met een rondleiding langs
indrukwekkende oldtimers. Bovendien worden u tijdens een uurtje napraten 2 consumpties per persoon
aangeboden. 
U bent van harte uitgenodigd.
 
Adres: Lucas Bolsstraat 7, 2152CZ Nieuw Vennep
Inschrijven a.u.b. via de website: www.karmannghiaclub.nl         
Binnenlopen v.a.                         : 13.30 u
Rondleiding                                 : 14.00 u
Happy hour                                  : 15.00 u                                           
Afsluiting                                      : 16.00 u                                                                                                   
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Wie kent hem nog, de ouderwetse Hollandse winkel
Knaakland. De grootste grabbelton van Nederland,
zo noemde het merk zichzelf. Het assortiment bestond
dan ook uit de meest uiteenlopende producten. Van
fotoboeken tot feestartikelen en van brillen tot batte
rijen. De prijs was wel lekker overzichtelijk: alles kostte
er twee en een halve gulden. Na een faillissement is
de keten in 2001 overgenomen en bij de invoering
van de euro in 2002 werden de filialen omgetoverd
tot de toepasselijke merknaam “Euroland”. 
Qua onderdelen zitten er in de Karmann Ghia ook
best een aantal die net iets meer dan een Euro kosten,
maar die o zo belangrijk zijn. Hier ben ik inmiddels ook
achter gekomen. Al enige tijd heb ik startproblemen
met warme motor met de Italiaanse type 34. In de
loop van de tijd had ik al veel dingen gedaan om dit
probleem te tackelen. Van voor naar achter en van
achter naar voor heb ik een nieuwe gereviseerde
startmotor geplaatst, alle massapunten goed
schoongemaakt, de massakabel van de accu naar
het chassis vervangen, de massakabel van de ver
snellingsbak naar het chassis vervangen, de bedra
ding van het contactslot naar de startmotor nagelo
pen en waar nodig vernieuwd, een 6volt startrelais
geplaatst en de T34 van een spiksplinternieuwe accu
voorzien. Starten ……. Ja, zonder enige problemen
met koude motor, maar na een flink blokje om en met
een motor lekker op bedrijfstemperatuur, is starten
een groot DRAMA. De motor wil niet aanslaan en het
heeft er veel weg van dat de startmotor de accu in
een keer leeg trekt. Met heel veel pijn en moeite komt
de motor dan uiteindelijke wel op gang, maar van
harte gaat het allemaal niet. 
 
De maat was voor mijn helemaal vol na het IKW in
Wanroij. Thuis aangekomen na een probleemloos
ritje van ruim 1,5 uur, wil dat “warme rotding” weer
niet starten. Toevalligerwijs heb ik even de achterbank
omhoog gezet en raak ik per ongeluk de massakabel

van de accu aan. Direct staan de brandblaren op
mijn pols, de massakabel is werkelijk waar meer dan
gloeiendheet! Dit kan niet de bedoeling zijn, dus uit
eindelijk weer op het alom bekende internet beland.
 
Al grasduinend op de TheSamba.com, ben ik er
achter gekomen dat toch best wel veel luchtgekoel
de Volkswagenrijders dit probleem ervaren. Koud
starten, geen probleem, warme start, ho maar. De
oplossing is een klein lullig onderdeel van pak hem
beet gemiddeld anderhalve euro. Het startmotor la
gerbusje. Dit busje wordt gemonteerd in de versnel
lingsbak en zorgt voor centrering van de startmotor-
as (het anker). Een uitgelopen lagerbusje laat het
anker de veldwikkelingen raken. Naast uiteindelijk
onherstelbare schade, levert een startmotor met
lager speling te weinig vermogen. Dit hoort aan als
zwaar lopen of een bijna lege accu. Bingo, dat pro
bleem heb ik dus.
 
Het verwijderen van het lagerbusje was een drama
kan ik u vertellen. Ik vond het geen gemakkelijke en
leuke klus, maar op het uiteindelijke resultaat mag ik
trots zijn. Starten is weer leuk, zowel met koude als met
warme start. Sleuteltje omdraaien en starten, lopen. 
 
Oh ja, uiteindelijk is “Euroland” in januari 2017 op
eigen verzoek ook failliet verklaard. Redenen voor het
faillissement was volgens de directie tegenvallende
resultaten en de concurrentieslag binnen de markt
voor discountwinkels. Misschien had de directie van
“Euroland” haar producten iets duurder moeten
maken, immers een ouderwetse knaak is omgere
kend nog altijd € 1,13. Misschien had ik iets meer
aandacht moeten besteden aan het lagerbusje die
bij de gereviseerde startmotor werd meegeleverd. 
 

ONDERDEEL VAN EEN KNAAK                                         COLUMN GERARD DOLFING
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Verslag Int. Jubileumtreffen Karmannfreunde Bayern in Würzburg.                   Jan van Ruijven.

Het is in Nederland al weken fantastisch zomerweer en de vooruitzichten in Würzburg zijn niet anders. De
leden van onze zusterclub Karmannfreunde Bayern vieren hun 10-jarig bestaan met een Internationaal treffen,
en dat is deze keer ons reisdoel. En niet alleen voor ons zelf gaan Loes en ik naar Würzburg, maar ook om
van de gelegenheid gebruik te maken voor ons Jubileumtreffen volgend jaar promotie te maken.

Van de Karmann Ghia hebben we het oliepeil gecon
troleerd en de bandenspanning met 0,2 bar ver
hoogd. Planning: heenreis 1½ dag en terugreis 1 dag.
Te rijden afstand 560 km. 
 
Op donderdag 5 juli startten we om 15.00 uur de
Karmann Ghia en om 18.30 uur arriveerden we na
320 km bij ons hotelletje in het Westerwald. Een vlotte
reis en geen files. 320 km in 3½uur is een mooie score.
Gemiddelde snelheid tussen de 100 en 110 kilometer
is met een Karmann Ghia 1500 goed te doen. De
tweede dag arriveerden we in de loop van de middag
bij ons hotel in Würzburg. (Ik heb berekend dat ons
benzineverbruik tijdens de heenreis 1 : 13,34 is gewee

st). In Würzburg bleken we van de KGCN met 4 auto’s
aanwezig te zijn. Ook een mooie score.
Bij Internationale Treffens is het altijd leuk om beken
den te ontmoeten en herinneringen op te halen. Zo
waren er leden van de Deense, de Duitse Type 34 en
IG Lippe, de Oostenrijkse en de Engelse KG Club
aanwezig. Bij binnenkomst kregen we allemaal een
polsbandje om, waarmee we tot alle programmaon
derdelen toegang hadden. En bij de inschrijfbalie
ontvingen we onze papieren van het treffen, waaron
der de routebeschrijving van de tourrit. Het verliep
allemaal perfect, en dat voor een  club van ‘slechts’
80 leden, met slechts 40 Karmann Ghia’s in bezit. Ik
vermoed dat de partners ook lid van de club waren?

1steTreffendag 
Plaats van samenkomst was het binnenterrein van de grote “Garten- en Blumenshow” in Würzburg op slechts
5 minuten rijden vanaf ons hotel. Op zaterdag 7 juli verzamelden er vanaf 10.00 uur 120 Karmann Ghia’s
Typen 14 / 34, TC en SP 2 op het treffenterrein. Een mooie verzameling, aangevuld met Karmann Ghia pro
totypen die door VW Classic beschikbaar waren gesteld.  Het maakte de show helemaal compleet. Niet alleen
de auto’s stonden in de zon te blinken, maar vooral ook de eigenaren en hun partners. Het was een gemoe
delijk samenzijn, waarbij, zoals te doen gebruikelijk, alle Karmanns van alle kanten werden bekeken. En
sommige eigenaren moesten vele vragen van omstanders beantwoorden.
Om 12.00 uur werden we welkom geheten door de coördinator van het organisatieteam en door de voorzit
ter van de club. Anderhalf uur later startte de rondrit, waartoe men (dat werd nadrukkelijk aangegeven) niet
verplicht was aan deel te nemen. De rit van een kleine 60 km leidde ons door de omliggende streek. Vlot en
verzorgt, maar geen bijzondere bezienswaardigheden onderweg om bij stil te staan. Om ongeveer 15.45 uur
waren we alweer terug in Würzburg. Het was prettig om nog wat vrije tijd over te hebben voor de aanvang
van de feestavond die deze keer, heel origineel, op een partyboot zou plaatsvinden. De aanmonstering vond
om 19.00 uur plaats, waarbij we op de boot met een aperitief welkom werden geheten. Afvaart om 19.15 uur
precies (Duitse Gründlichkeit, jawohl). 
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Vanwege het fantastische weer namen de meeste
deelnemers op het bovendek plaats, vanwaar we
een prachtig uitzicht op de omgeving hadden. En
inderdaad de boot vertrok precies op tijd. Het zonnige
landschap trok aan ons voorbij. Eerst zagen we de
mooie contouren van de stad Würzburg. De histori
sche gebouwen en historische kranen uit de tijd van
de scheepvaart rond 1600, de historische bruggen
en groepjes mensen langs de kant in de parken. Af
en toe werd er spontaan naar ons geroepen en ge
zwaaid. Iedereen was in opperbeste, zomerse stem
ming. De voorzitter heette ons welkom aan boord en
kondigde het buffet aan, dat een uurtje later geser
veerd zou worden. Loes en ik hadden ons bij een
groepje Duitsers genesteld, waarvan bleek dat die tot
het helpersteam behoorden. Leuke mensen die veel
voor de club over bleken te hebben. De avond verliep
rustig, maar uiterst gezellig. Degenen die wilden

waren vrij om overal even een praatje te maken, zodat
er vele contacten werden gelegd. Het buffet was van
topklasse en de bediening verliep vlot. Langzaam
ging de zon onder en dat maakte het schouwspel
alleen maar mooier. De buitentemperatuur was zeker
nog wel 24 graden. ‘Pünktlich’ om 22.30 uur meerden
we weer in Würzburg aan.De deelnemers waaierden
uiteen. Ze verbleven op verschillende adressen/ho
tels in de stad. Sommigen gingen direct naar hun
hotel, anderen, zoals wij, gingen nog even de stad in.
Overal kon je buiten op straat het WK voetbal op grote
schermen volgen, waar  veel mensen gebruik van
maakten. Zo zagen we Rusland tegen Kroatië ten
onder gaan, een spannende wedstrijd. Met enkele
biertjes sloten we de avond af, en gingen we met een
taxi naar ons hotel. Alles bij elkaar een zeer geslaag
de feestavond.
 

2eTreffendag.
Na een hele goede nachtrust werden we vanaf 10.00 uur met onze Karmanns weer op het treffenterrein
verwacht. Eerlijk gezegd kwamen de meesten wel een uurtje later, maar dat mocht de pret niet drukken. Er
stond nog één onderdeel op het programma: “de prijsuitreiking”. Op het centraal opgestelde podium (in de
buitenlucht) stonden mooie prijzen opgesteld en de verdeling werd vlot afgewerkt. Ook 2 van onze leden
vielen in de prijzen: Tom Kouters met zijn mooie zilveren Lowlight in de ‘Klasse oudste cabrio”, en Herman
Bossink in de “Klasse exoten mooiste gerestaureerde cabrio”.
 
Hierna bedankte de voorzitter namens het organisatieteam de 240 deelnemers (incl. bijrijders) voor hun
deelname en kreeg ik de gelegenheid om (zoals afgesproken) een slotwoord uit te spreken.
Ten eerste feliciteerde ik de Karmannfreunde Bayern namens de leden van de Nederlandse Karmann Ghia
Club met hun 10-jarig jubileum en met hun voortreffelijk georganiseerde treffen.
Dit leidde tot een uitbundig applaus door alle aanwezige deelnemers.
Tot slot heb ik meegedeeld dat de KGCN volgend jaar haar 25-jarig jubileum met een Int. Treffen gaat vieren,
en dat alle aanwezigen in het weekend van 7 en 8 september 2019 van harte zijn uitgenodigd. Hierna heb
ik diverse belangstellenden van de nodige informatie kunnen voorzien.
 
De volgende dag zijn Loes en ik in één keer naar huis gereden. Om 9.15 uur gestart en na 560 km waren we
om 16.30 uur thuis. Gemiddeld verbruik: 1:11,88. Dit betekent dat ons gemiddelde benzine verbruik  op de
heen en de terugreis: 1 : 12,6 is geweest, wat ik een nette waarde vind.
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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

10600

Geen Hella maar wel een zeer nette 
reproductie bedoeld voor Duplo 
verlichting.

Koplampunits Karmann Ghia

05621

04657

Leverbaar in 5x205 mm en 4x130 mm 
steek, per stuk geleverd inclusief 
verchroomd kunststof velgdop en 
ventiel.

Uitgerust met drie verschillende 
kleuren kapjes zodat er bij het 
gebruik van meerdere schakelaars 
je de kleur kunt kiezen die het beste 
overeenkomt met de functie. 

Verchroomde Sprintstar

Bosch trekschakelaar

02091

00500

05503

De vliegwielbout van de 30 pk motor 
is qua lengte afwijkend met die van 
de latere type 1 motoren. 

Voorzie een nieuw rubber (00529), 
het oude rubber heeft een ronde 
aansluiting terwijl het slot is voorzien 
van een rechthoekige vorm. 

Paruzzi biedt zowel type 1 als type 4 
luchtgekoelde motoren met of zonder 
inruil van uw oude carter.

30 pk vliegwielbout

Versnellingspookslot

Luchtgekoelde motoren

10455

Bij de Ghia werkt het slot van de 
motorklep d.m.v. een kabel die van 
binnenuit wordt bediend. Vervang 
ook de slotpin (10454) voor een 
probleemloos geheel.

Motorklepvergrendeling

De spiebanen zorgen ervoor dat de pitmanarm onder geen enkele omstandigheid 
een eigen leven kan gaan leiden. Voor de Kever of Karmann Ghia van bouwjaren 
1965 t/m 1968 dan kun je de pitmanarm vanaf 1968 gebruiken maar dan zal je ook 
de spoorstangkogels moeten vervangen. 

Pitmanarm voor Kever, Karmann Ghia of Kübel

04353
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In de KGCN bezitten 3 leden een Karmann Ghia uit 1956.
Wat gebeurde er in 1956?                                                                                                         Peter de Jong

Voorbeelden van nieuwe auto's uit 1956: Austin A35, BMW 507 en de Fiat 600 Multipla.

Het eerste NTS-journaal op de Nederlandse televisie.
De koudste februari in de Nederlandse meteorologische geschiedenis.
Elfstedentocht.
Het Nederlands elftal verslaat regerend wereldkampioen Duitsland met 2-1.
Eerste editie van het Eurovisie Songfestival. Zwitserland wint.
Der Spiegel onthult de Greet Hofmans-affaire op paleis Soestdijk.
De wettelijke handelingsonbekwaamheid van de getrouwde vrouw wordt opgeheven.
De Eredivisie in het betaald voetbal gaat van start.
Marga Klompé wordt de eerste vrouwelijke minister van Nederland.
Israël valt de Sinaï binnen.
Nederland doet niet mee aan de Olympische Spelen in Melbourne.
Start van de Cubaanse revolutie onder leiding van Fidel Castro.
HeartbreakHotel is de eerste Elvisplaat in de hitparade.
Onthulling Nationaal Monument op de Dam.

De Hongaarse Opstand.
Wat begon als een vreedzame betoging van enkele duizenden studenten van de universiteit van Boedapest,
ontaardde al gauw in een felle anti Sovjet-demonstratie. Op het centrale Heldenplein werd het standbeeld
van Stalin neergehaald en vele duizenden andere bewoners sloten zich bij de demonstranten aan. Uitein
delijk ging dit verzet over in een gewapende opstand. Deze leek te slagen toen Imry Nagy de nieuwe premier
werd en aankondigde uit het Warschaupact te stappen. Hongarije wilde voortaan een socialistische, neu
trale staat zijn met een vriendelijk gezicht, zeer tegen de zin van de Sovjet Unie. Die besloot, samen met an
dere leden van het Warschaupact, tot een inval op 4 november. De opstand werd bloedig neergeslagen,
ondanks de vele smeekbedes om hulp vanuit Hongarije naar het Westen. De opstand kostte duizenden het
leven en meer dan 200.000 Hongaren werden gedwongen het land te verlaten.
In december 1991 bood president Boris Jeltsin, bij de ontbinding van de Sovjet Unie, officieel zijn excuses aan
voor de inval.

Nog meer voorbeeldenuit 1956: Morris Minor 1000, Renault Dauphine, Saab type 93

1956

1956
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Met de Karmann naar museum Jan van der Togt.          Peter de Jong.

Het Jan van der Togt museum in Amsterveen was op 12 augustus iets
groter geworden: buiten op het Dorpsplein stonden 10 Karmann Ghia’s
als toegevoegde museumstukken. Mooi weer en steeds meer belang
stellenden. Dit kwam wellicht ook door een enthousiast praatje ’s och
tends op radio Noord Holland. Na de ontvangst met koffie werden de
KGCN-leden welkom geheten door de wethouder Kunst en Cultuur, die
op het laatste moment toch gezorgd had voor de parkeervergunning
op het Dorpsplein. De museumconservator, Tomas Hillebrand, tevens
glaskunstenaar, leidde de groep enthousiast door het museum en
daarbij werd vooral  de techniek bij het maken van de prachtige
glas-kunstwerken uit de doeken gedaan. Na een drankje en een zeer
verzorgd hapje kreeg het gezelschap in het prachtige museumhuis nog
een uitleg over de ontstaansgeschiedenis van het museum. Dit werd
gedaan door Jan Verschoor, mede-oprichter en oud-directeur van het
museum. Jammer dat hij de geschonken KarmannGhia-pet gaat ge
bruiken voor de ritten in een BMW cabrio. Iedereen was enthousiast over
de mooie privé-kunstwerken die in het museumhuis tentoongesteld
werden. De vergelijking tussen de kunstwerken in het museum en onze
auto’s bleek makkelijk te maken. Het gaat uiteindelijk om vormgeving,
kleur, techniek, maar vooral beleving.
Buiten trokken de 10 Karmann Ghia’s ook de nodige belangstelling en
Wouter Bakker  heeft toen als Karmann-conservator de nodige uitleg
aan diverse belangstellenden gegeven. 
Een zeer geslaagde middag, niet alleen door de hartelijke ontvangst
van de directie en vrijwilligers van het museum, maar ook  omdat het
een keer iets heel anders was.
Uit de positieve reacties blijkt dat een dergelijk initiatief zeer voor herha
ling vatbaar is. 
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