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Vrijwilligers bedankt !
 
December is een mooie maand om eens op het afgelopen jaar terug te kijken en te mijmeren over het
nieuwe jaar. 2018 was voor de club een succesvol jaar. Alle activiteiten werden heel goed bezocht en de
organisatoren kunnen tevreden op geslaagde evenementen terug kijken. Daarbij hadden wij de mooiste
zomer sinds jaren, die vanaf begin mei tot eind oktober voortduurde. Daar hebben ook onze evenementen
van geprofiteerd.
 
De Jubileumcommissie bestaande uit 12 personen maakte plannen voor het jubileumjaar 2019 en kwam in
2018 5x bijeen. In goede harmonie zijn de plannen uitgewerkt, te weten 3 Jubileumevenementen (Jubileum
Voorjaarsrit en een Jubileum Herfstrit/Einde seizoenbijeenkomst), inclusief een Internationaal Karmann Ghia
weekend. Daarbij is ook bewust naar de geografische spreiding gekeken: Noord-Holland voor het Jubileum
weekend, de kop van Drenthe voor de Voorjaarsrit en Limburg voor de Herfstrit. Het Jubileumweekend voor
maximaal 130 voertuigen was in no time volgeboekt. Opmerkelijk: meer buitenlandse inschrijvingen dan
Nederlandse (echt internationaal dus!). 
 
Dit alles brengt mij op de gedachte dat we het ook echt met elkaar doen. Ik heb al vaak gezegd dat de
leden er voor zorgen dat de club werkt zoals het moet zijn. Niet het bestuur bepaalt dit, maar de leden. Het
bestuur zorgt alleen voor de randvoorwaarden en faciliteert de vrijwilligers. Daarom zeg ik in mijn laatste
voorwoord van dit jaar: “VRIJWILLIGERS BEDANKT”.
 
Het succes komt ook tot uiting in het aantal nieuwe leden dat we dit jaar hebben mogen inschrijven, name
lijk 23. Hier staan slechts 14 opzeggingen tegenover. Zou ons 25-jarig jubileum hier iets mee te maken kunnen
hebben? Enfin, als bestuur kunnen we tevreden op het jaar 2018 terugkijken.
 
Voor het nieuwe jaar wens ik u: “Dat 2019 rijk mag zijn aan mooie (Karmann Ghia) dagen en veel liefde,
voorspoed en geluk mag dragen”.
 
Fijne feestdagen.
 

VOORWOORD                                                                           JAN VAN RUIJVEN.

     3. Voorwoord / Inhoudsopgave.

     5. Oproep redactie / Aankondiging Voorjaarsrit.

     7. Vacature Evenementencoördinator / Evenementenkalender 2019.

     9. Kerstgroet Bestuur.

10 / 11. Verslag Najaarsrit.

    12. De Karmann van..........Chris Budde.

    13. KG in de tv-serie Morten.

14 / 15. Voorlopig laatste verslag restauratie KG34.

    17. Aankondiging IKW Rosmalen.

    18. Column Gerard Dolfing.

    19. Verslag Einde Seizoens Bijeenkomst.

    20. KNAC: benzine.

    22. Het jaar 1966.

INHOUDSOPGAVE.
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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
 

 
Oproep voor artikelen Jubileumuitgave Ghia Varia. 
 
De mei-uitgave van de Ghia Varia wordt de jubileumuitgave ter gele
genheid van het 25-jarig bestaan van de Karmann Ghia Club Neder
land. Deze Ghia Varia zal volledig in kleur verschijnen.
De redactie wil deze jubileumuitgave vullen met verhalen, foto’s, herin
neringen, bespiegelingen, vooruitzichten enz. We doen bij deze dus een
oproep aan alle leden om verhalen, foto’s en dergelijke te sturen
naar redactie@karmannghiaclub.nl
Het moet een echte jubileumuitgave worden, waarin we  met plezier
kunnen terugkijken op 25 jaar Karmann Ghia Club Nederland.
Helpt u ons?
Redactie Ghia Varia.

Om alvast in uw agenda te noteren! 
Inluiding van het Lustrumjaar: 25 jaar Karmann Ghia Club
Nederland! 
 
Op zaterdag 18 mei gaan we met, naar verwachting, heel veel equipes
de voorjaarsrit rijden. 
 
De start daarvan vindt plaats in het bekende Drentse Veenhuizen, waar
we een bijzonder programma voor jullie in petto hebben. Vandaar
vertrekken we via een mooie route van Drenthe naar Gelderland. 
In Voorthuizen worden we verwacht voor een feestelijke avond met BBQ
en zullen we het Lustrumjaar  inluiden met een  bijzondere verrassing
voor een aantal van onze leden. 
 
Het weekend wordt georganiseerd door Wilko en Ida de Boer, die druk
doende zijn de puntjes op de i te zetten. Vanzelfsprekend komen er
suggesties voor overnachting (zelf te boeken) op vrijdag en/of zater
dagavond voor degenen die dat leuk vinden.De prijs van een overnach
ting van zaterdag op zondag is € 16,-.  Er is geen stroom beschikbaar.
Op de website wordt steeds de laatste informatie gepubliceerd en in de
eerstvolgende GV volgen meer details.

OPROEP !!!!
Redactie Ghia Varia.

Aankondiging
Jubileum Voorjaarsrit
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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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Gezocht: ‘Evenementencoördinator’
 
Langs deze weg willen wij graag kenbaar maken dat we op zoek zijn naar een enthousiast clublid, dat volgend
jaar de functie van ‘Evenementencoördinator’ zou willen vervullen. Onze Marianne heeft dan de functie drie
jaar met veel plezier uitgeoefend, maar zij heeft te kennen gegeven dat zij vanwege persoonlijke omstandig
heden hier helaas niet mee door kan gaan. 
 
De Evenementencoördinator vervult een belangrijke rol in ons bestuur, maar hij of zij staat niet alleen. Er is
altijd goed overleg met de overige bestuursleden wat betreft planning, publiciteit, financiën e.d. We werken
als een team. Bovendien hebben we voor de tourritten draaiboeken liggen die behulpzaam zijn als handlei
ding voor clubleden die een tourrit willen organiseren.
 
In feite moet de coördinator meer regelen dan organiseren, denk aan het opstellen van de jaarlijkse Evene
mentenkalender, het helpen zoeken van een locatie voor de ‘Algemene Ledenvergadering’ en de ‘Einde
seizoen bijeenkomst’, het regelen van de catering, de bezetting van een clubstand, maar vooral ook het
adviseren van clubleden die een club rit willen organiseren.
 
Vind je het leuk om met mensen te werken, in en buiten een enthousiast Karmann Ghia bestuur, dan ben je
van harte welkom. Samen met iemand anders de functie vervullen mag ook. Mocht je meer willen weten,
neem dan even contact op met Marianne of met Jan. Hun contactgegevens staan voor in het clubblad.
 
HET BESTUUR

(VOORLOPIGE) EVENEMENTENKALENDER

5/6 januari Kever Winter Festijn Rosmalen.

10 maart Algemene Leden Vergadering Nog niet bekend.

6 april Technische Dag. (Klassiek VW Centrum) Schagerbrug.

25 mei Jubileum-Voorjaarsrit Veenhuizen/Voorthuizen.

15/16 juni IKW Wanroij.

7/8 september KGCN-Jubileum-Weekend Hoorn.

12/13 oktober Jubileum-Najaarsrit/ Einde Seizoens Bijeenkomst Maastricht.
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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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Het bestuur van de KGCN wenst u prettige kerstdagen en een fantastisch
jubileumjaar 2019 !!
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NAJAARSRIT 2018                                                                                                  PETER DE JONG

Het was zoals beloofd in de aan
kondiging van de Najaarsrit. Op
zondag 9 september even ont
haasten in het gebied tussen Arn
hem en de Duitse grens: de Lie
mers. Een gebied met mooie na
tuur, afwisselende vergezichten
over het rivieren- en weideland
schap en dijken, heel veel dijken
langs Rijn, IJssel en de Oude IJssel.
De 90km-lange rit was uitgezet
door Michel Peters, Wim Strijbosch
en Marcel van der Berg volgens het
zgn. bolletje-pijltje systeem, maar
wel met straataanduiding. In res
taurant ’t Olde Schop in Giesbeek
werden de 36 equipes verwelkomd
met koffie, een heerlijk tableau van
kleine lekkernijen, het welkomst
woord van Jan van Ruijven en de
uitleg van de rit door Michel.

Tijdens de rit moest ook een aantal
opdrachten uitgevoerd worden,
waarbij een beroep werd gedaan
op de juiste leesvaardigheid, het
inzichtelijk remvermogen en de
parate kennis van oldtimers. Dat
leverde toch wel de nodige proble
men op. Sommige deelnemers
hadden bijvoorbeeld het “ rondje
om de kerk” vervangen door het
“rondje om het benzinestation” . De
Liemers is inderdaad een schitte
rend gebied en na zoveel mooie
KGCN-ritten komt menigeen er
achter dat Nederland toch wel
heel veel te bieden heeft. Onder
weg was er voor de meeste deel
nemers nog een fotomoment, on
deraan een dijk. De foto’s worden
binnenkort op de website gezet.

Najaarsrit "Over de dijken, een
rit door het Liemerse land."

Waarover zou dit gaan?Welkom Karmann-vrienden.
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                                   Foto momentje onder aan de dijk najaarsrit 2018

Iedereen had na afloop van de rit
wel een al-dan-niet alcoholische
versnapering verdiend en bleken
Vincent Peters en Herman Bossink
de meeste vragen en opdrachten
het best gescoord te hebben.  Zij
kregen van Michel een mooi  Lie
mers-pakket.
Het was goed toeven op het terras
van ’t Olde Schop. Dat gold later
ook voor degenen die zich hadden
aangemeld voor het afsluitende
buffet. Iedereen was het er over
eens dat dit buffet een culinair
hoogstandje was.
Marcel, Wim en Michel, namens
alle deelnemers nogmaals be
dankt voor deze schitterende Na
jaarsrit.

Goed toeven in de dorpjes tijdens de rondrit
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De Karmann van .........
 
Mijn naam is Chris Budde. Ik deel
een huis in het Brabantse Ooster
hout met mijn partner Yasmina
en onze twee kinderen Lisette en
Florian, beiden tieners.

Hoe kwamen jullie aan de KG? 
We kochten onze KG cabrio in 2011
van een particulier in De Weere
(NH). Hij was inmiddels de 3e Ne
derlandse eigenaar van deze in de
kleur Willow Green gespoten KG uit
1971. Maar hij kon ons nog vertel
len dat deze auto in 1995 uit Cali
fornië geïmporteerd werd door de
zoon van  een VW dealer uit Mui
den en daarna body off gerestau
reerd is. We kregen er zowaar nog
foto´s bij. Ik was toen al een paar
jaar lid van de KG club en had
zodoende reeds wat informatie
gekregen waar ik bij een koop op
moest letten. Maar om eerlijk te zijn,
ik was op slag verliefd door met
name de prachtige kleur van deze
auto. En daar krijgen we ook regel
matig “thumbs up” voor.

Waarom een KG?  
Tja, ik zal wel in herhaling vallen.
Vanwege zijn prachtige lijnen en
ronde vormen. Ook omdat het
destijds nog een redelijk betaalba
re auto was en er voldoende en
dus betaalbare onderdelen op de
markt zijn. En niet te vergeten,
omdat deze cabrio een achter
bank had zodat we dus als gezin
op stap konden gaan. En onze
kinderen willen nog steeds mee
met elke KG rit, ondanks de lengte
van mijn zoon van 1,80 meter.

Is er veel aan veranderd? 
Na een paar jaar bleek dat de
motor gereviseerd moest worden.
Toen besloten om een ruilmotor te
nemen. Achteraf wel een beetje
spijt van gehad omdat de auto nu
geen “matching numbers” meer
heeft. Maar de motor doet het
goed. Nieuwe bekleding en voor
de achterbank meer schuimrub
ber zodat de kinderen iets comfor
tabeler konden zitten. Veiligheids
riemen achter. Nieuwe bumpers.

Hoeveel km rijden we per jaar?  
1500 – 3000km. Behalve de KG rit
ten en uitstapjes, rijd ik er ook een
aantal rally’s mee.

Wat is de mooiste rit tot nu toe?  
Onze mooiste rit tot nu toe was onze
eerste echte buitenlandrit met de
KG club naar Schotland in 2016.
Van IJmuiden naar New Castle,
door naar een klant aan de West
kust en vandaaruit naar Schot
land. Terug via het North York
Moors National Park naar Hull en
vandaaruit naar Rotterdam. Kan ik
iedereen aanbevelen.
Nog een leuke anekdote?  
Niet echt, maar wel leuk was dat
we een aantal jaren geleden tij
dens een van de KG ritten op een
pont een rivier overstaken samen
met een paar andere leden, toen
een medelid (ben helaas zijn
naam vergeten) op ons afkwam
en vertelde dat hij in deze KG ge
trouwd was.

De "Willow Green" KG Cabrio uit 1971

Veel werk hé, zo'n KG. Schipper mag ik overvaren
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Karmann Ghia in thrillerserie
"Morten".

Begin 2019 zal de AVROTROS de achtdelige thrillerse
rie “ Morten” op NPO2 uitzenden. Deze serie gaat over
Morten, een ambitieuze politicus, op weg naar een
stralende toekomst als minister-president. Hij wordt
daarin bijgestaan door zijn briljante spindoctor Eve
lien Bax. De rol van Morten wordt gespeeld door Peter
Paul Muller, die bekend is van o.a. All Stars, Gooische
Vrouwen en Hollands Hoop. Evelien Bax wordt ge
speeld door Joke Devynck, een Vlaamse actrice die
bekendheid in Nederland kreeg door haar rol van
Tony in de serie Flikken.

En……er is een rol voor mijn Karmann Ghia. Begin april werd ik daarvoor
benaderd. De regisseur, Jean van de Velde, zocht een oldtimer met een
opvallende kleur. Mijn veronderstelling dat mijn bijdrage tot een of twee
dagen beperkt zou zijn, bleek een misvatting. Uiteindelijk werden het 6
draaidagen en twee draainachten in Brasschaat, Scheveningen en Den
Haag. En dan valt zo’n Karmann in het niet tussen de vrachtwagens met
apparatuur, de Pipo-cateringwagen, de grote verkleedbus en alle
technici en acteurs. Van dichtbij heb ik kunnen ervaren wat er allemaal
komt kijken bij het maken van een dergelijke serie. Het volgen van het
script, uitgewerkt tot op iedere seconde, het constant slepen met ma
teriaal, de lunch ’s avonds om 6 uur en het diner om 12 uur ’s nachts,
het eindeloos over doen van sommige scenes, maar vooral wachten,
wachten en wachten. Maar behalve geduld wordt van iedereen ontzet
tend veel flexibiliteit gevraagd, er verandert nogal eens wat. Ik vond het
in ieder geval een geweldige ervaring, ook door de vriendelijke sfeer op
de set.

Over het verhaal verder mag ik
niets kwijt. Dat wordt dus kijken
vanaf begin 2019 en dan wordt ook
duidelijk waarom een Karmann
met een opvallende kleur ge
vraagd werd.
Op voorhand is succes verzekerd:
van Hans de Vries heeft mijn Kar
mann een Oscar ontvangen!
Peter de Jong.
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Restauratieverslag Karmann Ghia
type 34 Dirk van der Zwan, Deel 4

Na de laswerkzaamheden van het
nieuwe plaatwerk is de carrosserie
nagenoeg gereed om strak te
maken voor het spuitwerk. Eerst
moet echter de kofferklep aange
pakt worden omdat deze op diver
se plaatsen goed was doorge
roest. Eerst de roestplekken eruit
geslepen en nieuwe stukken plaat
op maat gemaakt en daarna weer
in gedeeltes erin gelast, dit om
kromtrekken van de klep te voorko
men.
Daarna ben ik weer de kofferklep
pen en deuren gaan monteren.
Om te controleren of het allemaal
netjes past en aansluit op de car
rosserie eerst de scharnieren aan
gepakt, de pennen eruit gehaald,
scharnieren gestraald en kunststof
bussen eruit geboord en nieuwe
bronzen bussen aangebracht. Dit
is toch allemaal erg belangrijk,
want na het spuitwerk valt er nage
noeg niets meer aan te doen. Na
al dit werk totaal geen speling
meer op de scharnieren, geen
doorgezakte deuren meer en rond
om mooi aangesloten op de car
rosserie. Eigenlijk beter dan nieuw!
Wel jammer dat Paruzzi die bron
zen bussen niet meer levert, want
het genoemde probleem komt
toch wel veel voor bij onze Karman
ns.

Ik kreeg een oude spuitcabine ter
beschikking. Deze werd niet meer
gebruikt, omdat deze in de toe
komst vervangen zal worden. De
Karmann erin gezet en de pret kon
daarna beginnen.
Oude spuitoverall, stofbril, stofmas
ker en oorkleppen op en schuren
maar! Eerst grofweg de buitenzijde
van de carrosserie, deuren en kof
ferkleppen met het beschikbaar
gestelde luchtgereedschap ge
daan.  Dat ging vrij vlot, vooral de
grote oppervlakken, maar daarna

ging het stukken minder snel. Veel
oponthoud bij het kaal maken bij
de koplampen, deuropeningen,
ruitsponningen en randen rondom
de kofferruimtes.
Na de buitenzijde was de binnen
zijde aan de beurt, beide koffer
ruimtes, de bandenbak  en de
binnenzijde van de neus. Dit was
ten opzichte van de buitenkant
een tijdrovende klus, omdat al die
ingeperste profielen en dergelijke
blank moesten worden. Heel veel
handmatig werk, wat een klus!!

Nu was ik zover dat de carrosserie,
deuren en kleppen bevrijd moesten
worden van de oude laklagen en
restanten plamuur. Ik zelf had ge
dacht om het te laten stralen, maar
degene die het spuitwerk en strak
maken gaat verrichten had liever
dat de carrosserie in zijn geheel
blank geschuurd zou worden. Hij is
geen voorstander van straalwerk,
omdat hij in het verleden schades
door straalwerk aan oldtimers
heeft meegemaakt. Ik vond dit
toch wel vreemd, want er worden
veel wagens gestraald.

Daar gaf hij mij gelijk in en hij zei:
“ Dirk, het is maar een advies en de
keuze ligt bij jou, bovendien heb je
nu vrije tijd genoeg.” Als hobbyist
heb ik toch maar het advies van de
vakman en specialist opgevolgd.
Toen ik de woorden liet vallen dat
het bij mij thuis dan toch wel een
stoffige boel zou worden, reageer
de hij: “Kom je het toch bij ons
doen. Wij hebben nog een plekje
over voor je Karmann!”  Een gewel
dig aanbod en dus zo gezegd, zo
gedaan.

Wegslijpen roest en nieuwe delen inlassen

Wat een stoffig klusje dat schuren van de Karmann
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Na deze klus heb ik de carrosserie
overgedragen aan de vakman om
deze strak te maken en te spuiten,
eerst in spuitplamuur en primer. Ik
ben de bumpers gaan passen,
nieuwe gaten geboord in de ach
ter schermen en de bumpers tijde
lijk gemonteerd voor controle en
het paste allemaal mooi.

In de binnenzijde van de Karmann
werden alle oude kitnaden verwij
derd en opnieuw aangebracht en
in spuitplamuur gespoten. En toen
kwam de laatste fase van het
spuitwerk, namelijk de laklaag
aanbrengen. Dat is toch wel een
spannend moment, want wat zal
het eindresultaat zijn?
Na een paar dagen werd er ge
beld dat het spuitwerk was ge
daan. De carrosserie was geheel
van buiten voorzien van een nieu
we laklaag, kleur zwart. Natuurlijk
snel gaan kijken en het zag er alle
maal schitterend uit!  Daarna thuis
alles weer een plekje gegeven.

Elke dag zag ik eruit als een soort
wit-grijze sneeuwman, maar na
ongeveer drie en halve week en
circa 120 uur eraan besteed te
hebben was de klus klaar!
Veel commentaar gehad van het
personeel.  “Hé, Dirk doe je dit nu
liever dan werken? Jammer dat je
niet heb doorgeleerd!” Erg leuk!

Binnenkant handmatig schuren

Zo staat het er nu voor op dit moment, dus dit is voorlopig het laatste verslag. De komende maanden ga ik
eerst weer verder met de restauratie.

En was het de inspanning
waard?
Oordeel zelf
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Autoliefhebber? Word dan nu lid van de Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club 
met of zonder pechhulppakket en ontvang altijd 8 x per jaar ons clubmagazine ‘De Auto’.
Met 116 pagina’s vol autonieuws en reportages over bijzondere (klassieke) auto’s.

Vanaf € 46,= per jaar

Ons clubmagazine is exclusief voor leden en niet los of via een abonnement verkrijgbaar. 
Ga dus snel naar www.knac.nl en ontdek welk lidmaatschap het beste bij u past.

Word lid van de KNAC en ontvang 8 x per jaar ‘De Auto’.

Passie voor auto’s?

005101_Adv_KNAC_A5.indd   1 13/11/2018   13:43
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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 
 

Op 5 en 6 januari 2019 staat de 27e editie van het Kever Winter Festijn (Aircooled Winterfest) op het program
ma in het Autotron Rosmalen. 
 
Met deze keer meer nadruk op de onderdelenmarkt. Je kunt hier weer genieten van de mooiste Volkswagens
in de nieuwe exporuimte, de onderdelenmarkt met swapmeet, VW specialisten met groot kever aanbod,
workshops bij Hot Rod Doesburg, een showpaddock buiten met honderden kevers en bussen, tal van mer
kenclubs, waaronder vanzelfsprekend de Karmann Ghia Club Nederland weer op de vertrouwde plaats
aanwezig zal zijn. Verder een prijzenfestijn en natuurlijk ontbreekt de Cool Room weer niet op de bovenver
dieping. 
Win een Kever op de zondag, ter beschikking gesteld door Keverland! 
Extra loten zijn te koop in de online ticket shop of ter plaatse. 
Nu al kun je ultra early bird tickets kopen met maar liefst 4,50 euro korting.
Graag tot ziens op onze stand in Rosmalen, beide dagen van 10 - 17 u!
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Langs de kant van een Duitse N-weg. Veiligheidshesje aan, dikke trui aan, ANWB-wegenwachtpasje in de
hand en flink balend dat de Type 34 panne heeft. 
 
Reeds in februari van dit jaar hadden wij ons ingeschreven voor een tweedaagse Karmann Ghia Meeting
van de Duitse Karmann Ghia Club IG Lippe eind Augustus in Bad Salzuflen. Het weekend ruim van tevoren
in onze B&B-agenda geblokkeerd, oppas geregeld voor onze kippen en twee katten. De week ervoor nog de
APK van de Type 34 verlengd voor twee jaar en een klein beurtje gegeven. Alle lichten staan op groen voor
een leuk weekend eropuit, lekker met de Type 34 toeren, Karmanns kijken en bijkletsen met onze Duitse
Karmann Ghia vrienden. Het idee is om naar het kasteel in Hamm te rijden waarvandaan wij samen met
Herman Bossink oprijden naar de meeting in Bad Salzuflen. 

Daar sta je dan......                                                                                                                       Gerard Dolfing.

Ruim voor het meetingpoint zien wij in de verte al de Karmann Ghia van
Herman rijden. Een beetje gas erbij en soepel rijdend verschijnt de
Karmann van Herman dichterbij en rijden wij in een colonne van twee
verder. Onderweg veel duimen omhoog en bewonderende blikken naar
die twee glimmende auto’s. Wij rijden door en in de buurt van Ascheberg
is het nog 30 kilometer naar Hamm. Vanaf daar nog ongeveer 90 kilo
meter naar de meeting in Bad Salzuflen. We moeten even stoppen voor
een stoplicht. Na het groene licht geven wij gas en rijden een viaductje
op. Dan plots, een ongelofelijke knal van achter. Het rode lichtje van de
dynamo gaat direct branden. Oeps, niet goed zeg ik nog tegen Petra.
Waarschijnlijk de dynamosnaar gebroken meld ik en zeg nog sussend
dat ik uiteraard een reserve V-snaar bij ons heb. Dat wordt even sleute
len langs de kant van de weg. Ik stop op de vluchtstrook en zet de motor
uit. Reik naar de achterbank en trek een veiligheidshesje aan. Deze zijn
in Duitsland verplicht en had ik de avond ervoor nog in de auto gelegd.
Open de achterklep, verwijder de motordeksel en kijk naar de V-snaar.
Ik verwacht een kapotte snaar maar wonder boven wonder vis ik een
hele uit de motorruimte. Vreemd. Als ik dan beter kijk is de kleine lucht
schoep compleet van de grote luchtschoep en de krukas losgekomen.
Dat ziet er niet goed uit en zo 1,2,3 niet langs de kant van de weg te
repareren. 

" Oeps, niet goed!", zeg ik.

Dan maar de ANWB bellen. De Karmann kan zeker niet op eigen kracht verder en moet worden afgesleept.
We bellen de ANWB die aangeeft dat zij de Duitse ADAC gaat inschakelen. En dan begint het lange wachten.
Er stoppen een aantal Duitse auto’s waarvan de bestuurders vragen of ze ons kunnen helpen. Eén man geeft
nog aan dat hij vroeger ook zo’n Type 34 had, altijd ermee naar Zandvoort op vakantie ging en veel aan die
dingen heeft gesleuteld. Helaas kan hij ons ook niet helpen. We hebben nog even contact met Herman. Die
is al in Hamm en was in de veronderstelling dat onze tank bijna leeg was en dat we even een benzinestop
in hadden gelast. Uiteindelijk worden wij na 2,5 uur afgesleept naar een parkeerplaats. Na daar vervolgens
nog een uur te hebben gewacht, worden wij op een bergingswagen naar een Opel garage gebracht. De
Karmann is ook zeker niet bij een Opel garage te repareren, dus even is de vraag hoe wij dan weer thuisko
men in Winterswijk Kotten. En dan moet ik zeggen dat onze Karmann Ghia Club een geweldige club is. Ik bel
medeclublid Johan Coesant, die niet zo heel ver van ons vandaan woont. Hij helpt ons graag om thuis te
komen. Wij overnachten in een hotel in Ascheberg en de volgende dag staat Johan met een aanhanger
voor ons hotel. We laden de T34 op en een paar uur later staat deze weer droog in onze schuur thuis. Wij zijn
uiteraard super blij dat Johan ons op deze manier heeft willen helpen. Johan, nogmaals onwijs bedankt!

De schade aan de motor lijkt uiteindelijk mee te vallen. De bout waarmee de kleine luchtschoep in de
krukas is geschroefd is eruit gelopen. Waarschijnlijk zat een en ander niet goed gemonteerd volgens de
VW-voorschriften en is in de loop van de jaren de bout langzaam aan losgekomen. Inmiddels heb ik alles
kunnen repareren en zijn al weer een aantal kilometers op de teller gezet. 
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De afsluiting van het KGCN-jaar 2018 vond dit keer
plaats in het Nederlands Transport Museum in Nieuw-
Vennep. Het nieuwe museum is een samenwerking
tussen elf stichtingen die allemaal iets te maken
hebben met transport. Samen hebben ze één ge
meenschappelijk doel: het restaureren en/of wer
kend houden van “ mobiel erfgoed” en dat tonen aan
het grote publiek. Het gaat daarbij om oude vliegtui
gen, (rail)voertuigen, fietsen, schepen, noem maar
op.
Het museum is nu nog gevestigd in een grote fabrieks
hal, eerst deel uit makend van de Bols jeneverfabriek,
later onderdeel van de Fokkerfabriek. Over een paar
jaar wil het museum verhuizen naar een groot nieuw
stadspark in Nieuw-Vennep.

In de koude hal verzorgden Carolien Marcussen en
Nico Zwakman voor een warme ontvangst. Iedereen
kreeg een polsbandje als bewijs van entree en twee
muntjes voor  een consumptie. Dat werd dus direct
koffie om enigszins warm te worden.

In twee groepen werden de bijna 40 aanwezige leden rondgeleid langs o.a. een Romeinse reiswagen, een
Douglas DC2, diverse T Fords, trucks, bussen, vliegtuigen, DKW met Alpenkreuzer, fietsen en brommers.
Vooral bij de brommers als de Puch en de Mobylette werd menig jeugdherinnering opgehaald. Op een
aantal plekken waren restauratieprojecten zichtbaar, bijvoorbeeld aan een “Ijzeren hond”, de vroegere
melkkar.
Na de rondleiding kon, onder het genot van een al dan niet alcoholische versnapering, nagepraat worden
over dit bezoek, het afgelopen KGCN-jaar, maar vooral over het komende jubileumjaar. Op naar het jubileum!

Eindeseizoensbijeenkomst
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De KNAC krijgt regelmatig vragen over brandstof voor klassieke auto’s. In vrijwel alle gevallen gaat het
daarbij om benzine, omdat nagenoeg alle klassieke auto’s een benzinemotor hebben. Daarom gaan we in
dit artikel specifiek in op benzine voor klassiekers.
 
Veel benzinemotoren in klassieke auto’s zijn ontwikkeld om te rijden op loodhoudende benzine. Die loodhou
dende benzine is al sinds het midden van de jaren negentig van de vorige eeuw verboden, niet alleen omdat
het giftig is, maar ook omdat lood neerslaat in de katalysator van een moderne auto, waardoor die zijn
werking verliest. Benzines met loodvervanger zijn slechts mondjesmaat verkrijgbaar. Maar oudere motoren
kunnen soms niet zonder lood of een loodvervanger omdat anders de niet-geharde klepzittingen van oude
motoren beschadigen. Lood zat trouwens vooral in benzine om het octaangetal te verhogen, maar daarvoor
zijn er inmiddels andere toevoegingen. Wie zelf een loodvervanger aan de benzine wil toevoegen heeft de
keuze uit vele toevoegingen.
 
Of uw klassieker benzine met een hoog octaangetal nodig heeft, is meestal goed op te zoeken in het instruc
tieboekje (indien nog aanwezig) of anders is er in literatuur wel wat over te vinden. Nederland heeft bovendien
veel goede klassiekerbedrijven en goede merkenclubs die daarover kunnen adviseren.
 
Bio-ethanol
Het probleem waar klassieke auto’s vandaag de dag vooral last van hebben – en dat gaat nog erger worden –
is de toevoeging van bio-ethanol aan benzine. Sinds enkele jaren wordt er aan Euro 95 bio-ethanol toege
voegd omdat deze brandstof de CO2-uitstoot bij de bron vermindert. Bij de groei van de planten waaruit
deze bio-ethanol wordt vervaardigd wordt immers CO2 door die planten opgenomen. Bij het verbranden
van bio-ethanol komt de CO2 weer vrij.
 
Het percentage van bijgemengde bio-ethanol in Euro 95 bedroeg in ons land tot voor kort maximaal 5 procent,
maar dat gaat vanwege Europese richtlijnen stijgen naar maximaal 10 procent. Vandaar dat deze benzine
op alle pompen in Europa op  termijn de nieuwe aanduiding E10 in een cirkeltje krijgt. Het betekent dood
gewoon dat er tot 10 procent bio-ethanol kan zijn bijgemengd (meestal is dat ook zo). Uiteindelijk zal dat
percentage verplicht 10 procent worden in 2020, want de landen in de EU hebben met elkaar afgesproken
dat in 2020 minimaal 10 procent van de brandstof in het vervoer uit alternatieve brandstoffen moet bestaan.
 
Bio-ethanol is niet goed voor oude motoren. Grofweg kun je stellen dat motoren in auto’s van voor 2000 er
niet goed tegen kunnen. Het materiaal waarvan de pakkingen zijn gemaakt, verschillende rubber onderde
len (slangen en membranen) en kurk en zink kunnen beschadigen door bio-ethanol. Hoe ouder de auto,
hoe groter de kans op schade en problemen.
 
Brandstoftoevoeging
Veel eigenaren van klassieke auto’s tanken om problemen te voorkomen met bio-ethanol Super loodvrij 98
of een ander benzine met een hoog octaangetal (98 of hoger), maar alleen de aanduiding super of 98
octaan is geen garantie dat een benzine ethanolvrij is. De KNAC heeft brandstofmaat-schappijen gevraagd
of ze nog benzine leveren die vrij is van bio-ethanol en dat blijken er nog drie te zijn. In alfabetische volgorde
zijn dat BP Ultimate (98 octaan), Firezone Competition 102 (102 octaan) en Shell V-Power (98 octaan). Volgens
Firezone zal dat nog lang zo blijven, omdat deze speciale benzines niet onder de richtlijnen vallen van de EU. 
 
Wie in zijn omgeving geen tankstation kan vinden dat ethanolvrije benzine verkoopt, kan een speciaal
middel toevoegen aan de benzine dat de schadelijke effecten van bio-ethanol opheft. De KNAC biedt in
haar webshop ook een middel aan dat de schadelijke effecten van bio-ethanol opheft en tevens als lood
vervanger dient. Daarnaast is in de webshop een toevoeging te bestellen die de tank en het brandstofsysteem
beschermt tijdens de winterstalling. De bio-ethanol in de benzine trekt namelijk water aan en dat kan roest
veroorzaken in de benzinetank en schade veroorzaken in het brandstofsysteem. 
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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

De nieuwe versie van de Paruzzi webwinkel is 
online. Als mobiele- of tabletgebruiker zal je 
verrast worden door de gebruiksvriendelijke 
interface, als desktopgebruiker zal je alle functies 
van de vorige webwinkel herkennen maar in een 
nieuwe lay-out. Ben je benieuwd?

Ga een kijkje nemen op Paruzzi.com

Aarzel niet om contact op te nemen via e-mail 
op het volgend adres sales@paruzzi.com of via 
Messenger op facebook.com/paruzzi.nl

Nieuwe Paruzzi Webwinkel

interface, als desktopgebruiker zal je alle functies 
van de vorige webwinkel herkennen maar in een 

De Paruzzi crew wenst je veel plezier met de vernieuwde Paruzzi webwinkel
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Uit de ledenadministratie blijkt dat 13 leden een Karmann  Ghia uit 1966 hebben.
Wat gebeurde er in 1966?

Voorbeelden van nieuwe auto's van 1966: Fiat 124, Ford Taunis 12m en de Simca 1301.

Indira Ghandi wordt premier van India.
Eerste “ zachte” landing op de maan door de Russische Loena 9.
Prinses Beatrix treedt in het huwelijk met Claus van Amsberg.
Mao Zedong start de Culturele Revolutie, die uiteindelijk aan miljoenen mensen het leven zal kosten.
Engeland wint in eigen land de WK Voetbal door in de finale West Duitsland te verslaan met 4-2.
The Beatles geven hun laatste concert in San Francisco.
Johan Cruijff maakt zijn debuut in het Nederlands elftal. (Ned.-Hongarije: 2-2)
Kabinet Cals valt. De Nacht van Schmelzer.
D’66 wordt opgericht.
De eerste paal voor de nieuwe wijk Bijlmermeer wordt geslagen.
 
Dave Berry zingt This Strange Effect.
The Rolling Stones scoren met Paint It Black.
The Good, the Bad and the Ugly – western is een groot bioscoopsucces.

De Bijlmermeer.
De bouw startte in 1966. Het was een vooruitstrevend concept om een strikte scheiding te maken tussen
wonen, werken en recreëren. Ook een scheiding tussen auto-, fiets- en voetgangersverkeer hoorde bij het
oorspronkelijke plan. In de daaropvolgende jaren werden ook diverse metrolijnen aangelegd. Deze wijk voor
de moderne mens, bleek in de praktijk niet te functioneren. Binnen 10 jaar na de bouw stond de wijk bekend
om de sociale problemen met werkeloosheid,  criminaliteit en drugsoverlast. In de jaren 90 werd een groot
scheepse vernieuwingsoperatie in gang gezet. Hoogbouw werd vervangen door kleinschaliger woningen en
de resterende flats werden grondig gerenoveerd. Op deze manier werd de bevolkingssamenstelling minder
eenzijdig en werd de leefomgeving prettiger. Het hele gebied is nog steeds in ontwikkeling o.a. door uitbrei
ding met de Arena, Ziggo Dome en allerlei grootschalige winkelcentra.
 

Nog meer voorbeelden uit 1966: Opel Rekord C, Lotus Europa en Morris 1800.
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