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Indien onbestelbaar retour: 
Ledenadministratie, Mauritsweg 196, 3314 LR Dordrecht

ALV 10 maart
Agenda en Jaarverslag

25e jaargang nr.124
februari 2019

Jubileumritten 2019
Voorjaarsrit/Najaarsrit

KWF
Verslag



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?
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VOORWOORD                                                                             Jan van Ruijven.                                      
                                                                                                                

INHOUDSOPGAVE

Start Jubileumjaar 2019
 
Passie voor Karmann Ghia’s. Dat hebben we als club al vanaf het oprichtingsjaar 1994. Dus bieden we Kar
mann Ghia-fans al 25 jaar het lidmaatschap van onze club aan. Een lidmaatschap dat vele voordelen op
levert, zoals: samenkomsten van gelijkgezinden die graag met elkaar een tourrit rijden, of zelfs meerdere
dagen een buitenlandrit rijden, een museum of de VW fabriek bezoeken, gezamenlijk deelnemen aan bin
nenlandse en buitenlandse evenementen, technische dagen en natuurlijk het onvolprezen clubblad dat u
nu in uw hand hebt.
 
Ook hebben we sinds vorig jaar een geheel vernieuwde website, waarop veel nieuws om en rond de Karmann
Ghia te vinden is.
 
We zijn ook blij onze leden dit jaar een extra veelzijdig programma aan te kunnen bieden, waarin 3 evene
menten het predicaat “Jubileum-evenement” hebben gekregen. Te weten onze Voorjaarsrit op 25 mei, het
Internationale Karmann Ghia Weekend op 7 en 8 september, en tot slot de Najaarsrit op 12 oktober, die tevens
het sluitstuk van ons Jubileumjaar zal zijn. De Voorjaarsrit en de Najaarsrit kennen ook een uitgebreid pro
gramma en zijn daarom ook als weekend te boeken. Daarnaast ontvangen alle leden een cadeau (= ver
rassing) en onze leden die dit jaar 25 jaar lid zijn een presentje. De laatste groep wordt hiervoor op 25 mei
uitgenodigd. En daarmee zijn we er nog niet. Ons redactieteam is bezig om voor het mei-nummer van de
Ghia Varia een ‘Jubileumnummer in kleur’ te maken.
 
Ter gelegenheid van ons jubileum heeft VW Classic in Wolfsburg besloten om ons Jubileumweekend te
steunen met de presentatie van enkele bijzondere prototypen van de Karmann Ghia. Deze presentatie vindt
plaats tijdens ons Jubileumweekend in Hoorn. En enkele van hun specialisten zullen daarom ook tijdens dit
weekend aanwezig zijn. Het organisatiecomité hoopt vanzelfsprekend dat zo veel mogelijk leden aan onze
(Jubileum-) evenementen dit jaar gaan deelnemen. Het is pas echt feest als er veel feestgangers zijn. En
omdat wij een landelijke vereniging zijn, hebben wij dit jaar extra gelet op een goede geografische spreiding
van de evenementen. We beginnen het jaar in het hoge noorden, en we eindigen in het uiterste zuiden. ‘Voor
elk wat wils’, zullen we maar zeggen.
 
Ik wens u allen een fantastisch jubileumjaar toe, en hoop u bij onze evenementen welkom te mogen heten.
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OPROEP MAILADRESSEN.
DE KGCN-Nieuwsbrief niet ontvangen? Wellicht hebben wij het juiste mailadres niet. Geef het goede
mailadres door aan: webmaster@karmannghiaclub.nl
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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

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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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
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
 

In memoriam
 
Op 20 december 2018 hebben wij afscheid genomen van ons clublid
Kees Emmen. Nadat bij hem kanker was geconstateerd en hij vele be
handelingen heeft ondergaan, heeft hij uiteindelijk dit gevecht verloren.
En, zoals de rustige Kees was, wilde hij zo min mogelijk ruchtbaarheid
aan zijn ziekte geven. Kees mocht slechts 51 jaar worden. Onder grote
belangstelling is in Best, waaronder ook een delegatie van de Karmann
Ghia Club, afscheid van hem genomen.
Kees was lid vanaf de zomer 2013 en was een graag geziene gast bij
onze tourritten, meestal vergezeld door zijn dochter Lizzy. Samen genoten
zij van de Karmann Ghia en trokken er regelmatig samen op uit. De
Karmann Ghia was, naast zijn passie voor filatelie, zijn grootste hobby.
Moeilijk is het woorden te vinden die troost geven. Onze oprechte ge
dachten van medeleven gaan naar zijn vrouw Conny en dochter Lizzy
uit in deze moeilijke tijd, en wensen hen daarbij veel sterkte.
 
Jan van Ruijven
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering d.d. zondag 10 maart 2019.
 
Hierbij nodigt het bestuur u van harte uit de Algemene Ledenvergadering bij te wonen op zondag 10 maart
a.s. Op die datum ontvangen wij u graag in Dorpshuis “De Lindehof”, Spijkse Kweldijk 53, 4212 CX Spijk
(gemeente Lingewaal of West Betuwe).
Het dorp Spijk is prachtig gelegen aan de Linge, de langste rivier van Nederland. Een eldorado voor
wandelen, varen, fietsen of schaatsen. Er zijn enkele historische gebouwen, zoals de kerk uit de 14e eeuw
en karakteristieke boerderijen. Maar niet onbelangrijk: de locatie is centraal gelegen in Nederland vlakbij
Gorinchem. Via de A27 en de A15 is de vergaderlocatie makkelijk te bereiken.
 
Programma:
- 13.00 uur                        inloop
- 13.30 uur                        aanvang vergadering
- 15.30 uur                        einde vergadering
- 15.30 - 16.30 uur            hapje en een drankje om gezellig na te praten
 
I.v.m catering graag aanmelden via de site:
https://karmannghiaclub.nl/evenementen/algemene-ledenvergadering-2/
 

Ter voorbereiding op deze vergadering vindt u onderstaand de agenda:
 
AGENDA
 
1.   Opening
2.    Ingekomen stukken en mededelingen
3.    Goedkeuring notulen ALV 2018
4.    Beknopt jaarverslag voorzitter 2018
5.    Jaarverslag penningmeester 2018
6     Verklaring kascontrole commissie 2018
7.    Voorstel tot decharge verlening bestuur voor het jaar 2018
8.    Verkiezing leden kascontrole commissie
9.    Begroting 2019
10   Voorstel contributie 2020
11.  Voorstel evenementenkalender 2019
12.  Jaarverslag Ledenadministratie
13.  4e Uitwerking Beleidsplan 2015-2020
14.  Clubblad Ghia Varia
15 . Periodieke bestuursverkiezing.
16.  Rondvraag
17.  Sluiting
 
Toelichting:
Ad. 3. De notulen ALV 2018 zijn gepubliceerd in clubblad nummer 120, mei 2018.
Ad. 4. Het jaarverslag van de voorzitter staat in dit clubblad.
Ad. 5. Het jaarverslag van de penningmeester wordt tijdens de vergadering door Hans de Vries gepresenteerd.
Ad. 8. De kascommissie bestaat uit Pierre Gillissen en Bert Jan van Bolhuis (reserve lid Peter Bakker). Aanvan
kelijk zat Vincent Peters in de kascommissie, maar door zijn verkiezing tot Coördinator PR moest hij in dezelfde
vergadering zijn functie in de kascommissie neerleggen. Daarop is Bert Jan van Bolhuis in de kascommissie
gekozen.
Rooster van aftreden:
Pierre Gilissen (gekozen in 2017; aftredend in 2019)
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  -       Bert Jan van Bolhuis is opvolger van Vincent Peters die in 2018 is gekozen (Bert Jan is dus aftredend in
2020).
 
[NB. Leden van de kascommissie hoeven volgens de Statuten niet af te treden, maar kunnen altijd herkozen
worden].
 
Ad. 9. De begroting 2019 wordt voorafgaand aan de vergadering uitgereikt en tijdens de vergadering door
de penningmeester, Hans de Vries, gepresenteerd.
Ad. 10. Gelet op de financiële positie van de club, stelt het bestuur voor de jaarcontributie (bij automatische
incasso) te handhaven op € 32,50 per lid. Zonder machtiging tot automatische incasso geldt een contribu
tiebedrag van € 37,50 per lid.
Ad. 11. De evenementenkalender 2019 staat in dit clubblad. Eventuele aanvullingen worden tijdens de ver
gadering besproken.
Ad. 12. De ledenadministrateur, Rinus Coert, geeft tijdens de vergadering een toelichting.
Ad. 13. De 4e Uitwerking van het beleidsplan 2015-2020 wordt tijdens de vergadering gepresenteerd.
Ad. 15. Rooster van aftreden:
2019 Nico Zwakman (secretaris); aftredend en herkiesbaar.
2021 Jan van Ruijven (voorzitter).
2019 Marianne Pot (Evenementencoördinator); aftredend en niet herkiesbaar. Voor deze functie wordt door
het bestuur voorgedragen Caroline Marcussen.
2021 Vincent Peters (Bestuurslid Public Relations en communicatie); treedt om privéredenen af.
2021 Hans de Vries (penningmeester).
2020 Peter de Jong (Bestuurslid).
 
Nico Zwakman heeft te kennen gegeven dat hij zich herkiesbaar stelt.
 
2 Vacatures:
Marianne Pot heeft vorig jaar al aangegeven, dat zij zich niet herkiesbaar zal stellen.
Vincent Peters heeft recentelijk aangegeven, dat hij vanwege privéomstandigheden zijn functie helaas niet
kan voortzetten.
 
Een oproep voor beide functies heeft al in een van de laatste nieuwsbrieven gestaan.
Het spreekt voor zich dat het dringend gewenst is dat genoemde functies worden vervuld.
Voor de functie PR-functie kan nog vermeld worden dat deze in een commissie wordt ingevuld. Commissielid
is Rein Bonhof.
 
Wij zijn blij dat wij Caroline Marcussen voor de functie ‘Evenementencoördinator’ mogen voordragen.
Caroline heeft op 29 januari 2019 met haar kandidatuur ingestemd.
 
Wanneer u zich voor één van bovenstaande functies kandidaat /tegenkandidaat wilt stellen, dan kunt u zich
voor aanvang van de vergadering schriftelijk melden bij de secretaris, Nico Zwakman.
Eerder melden heeft onze voorkeur.
Geïnteresseerden kunnen voor meer inhoudelijke informatie contact opnemen met de voorzitter.
 
Uiteraard hecht het bestuur veel waarde aan uw mening en rekent daarom op uw komst.
In verband met de catering verzoeken wij u om u via de website vóór 10 maart 2019 aan te melden.
 
Vacature: ‘Coördinator PR en Communicatie’ 
Onze nieuwe PR-man sinds maart 2018, Vincent Peters, heeft helaas moeten constateren dat hij zijn functie
niet met zijn nieuwe baan kan combineren. Als enthousiast en betrokken clublid vindt Vincent dit heel spijtig.
Maar omdat hij het bestuur niet direct voor het blok wil zetten, heeft hij toegezegd aan te blijven tot de Alge
mene Ledenvergadering in 2019.
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Dat neemt niet weg dat wij nog steeds dringend verlegen zitten om iemand die vooral de Public Relations
en de acquisitie van de advertenties op wil pakken. Onder Public Relations wordt dan ook verstaan het
werven van sponsoren voor ons Jubileumweekend in 2019 (Hellen Jager is hier ook mee bezig). Ook kan de
functie met een ander clublid worden gedeeld in een soort duobaan.
 
Mocht één van jullie belangstelling voor deze functie hebben en/of iemand kennen die hier ook belangstel
ling voor zou kunnen hebben, dan hopen wij dat te horen. Mocht je meer willen weten, neem dan contact
op met Vincent of met Peter de Jong. Hun contactgegevens staan voor in het clubblad.
 
__________________________________________________________________________

 
Vacature: ‘Evenementencoördinator’ 
Langs deze weg willen wij graag kenbaar maken dat we op zoek zijn naar een enthousiast clublid, dat de
functie van ‘Evenementencoördinator’ zou willen vervullen. Onze Marianne heeft dan de functie drie jaar met
veel plezier uitgeoefend.
 
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

 
 
 
Op 6 april staat Maurice Bronke, eigenaar van het ‘Klassiek VW Centrum in Schagerbrug’ ons met ‘open
deuren’ op te wachten. Hij rekent op clubleden die belangstelling hebben voor de technische details van
hun Karmann Ghia. Ben jij zo iemand? Heb jij vragen over de werking van een en ander? Of wil je misschien
zelf iets aanpakken, maar dan wel met een deskundige in de buurt die met jou meekijkt, en desnoods
helpt? Je bent van harte uitgenodigd (en je hoeft niet persé met je Karmann Ghia te komen, met een ande
re auto mag ook).
Tot 11.00 uur staat de koffie/thee klaar en dan gaan we aan de slag. Het is onze enige kans in het jaar dat
we in clubverband de techniek van onze Karmann’s onder de loep nemen.
Van 11.00 tot 12.30 uur krijgen we technische uitleg/demonstraties (op basis van ingezonden wensen/vragen
van leden).
Van 12.30 – 13.15 uur gaan we gezellig lunchen, waarna we doorgaan met de techniek.
Om ongeveer 15.30 uur sluiten we de Technische Dag af met een hapje en een drankje.
Aanmelden voor de dag, en/of voor een professionele taxatie van je auto, kan via het aanmeldingsformulier
op onze website.

                                                  Hoera, weer een Technische Dag!
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Zo komt de Karmann door de
winter!
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In Rosmalen werd voor de 28e
keer het KWF ofwel "Aircooled
Fest" gehouden
 

28e editie KWF 2019

 
Het weekend van 5 en 6 januari
2019 was het weer zover. De 28e
editie van het Kever Winter Festijn
of zoals het nu weer herdoopt is in
“Aircooled Winterfest”, ging weer
van start. Hoe het weekend ook
genoemd wordt, het plezier is er
niet minder om. Ook onze club was
weer van de partij deze editie.
Op vrijdag 4 januari 2019 hebben
een aantal vrijwilligers onze stand
opgebouwd, waarbij ook de na
druk werd gelegd op ons 25 jarig
bestaan dit jaar. Zoals reeds be
kend wordt dit groots gevierd zoals
een 25-jarige jubilaris betaamd.

Op zaterdag 6 januari stonden
onze vrijwilligers enthousiast ge
reed om onze bezoekers een warm
onthaal te bereiden met een natje,
een droogje en een hartelijk
woordje, althans de meeste vrijwil
ligers. De bezoekers konden zich
vergapen aan de door ons clublid
Ernst Miero onbaatzuchtig ter be
schikking gestelde Karmanns, een
type 14 low light coupe en een type
34 coupe, waarvoor onze hartelijke
dank, Ernst. Tevens had Peter Rot
hengatter zijn type 14 cabriolet in
onze stand geplaatst in de hoop
een koper voor deze mooie cabri
olet te strikken. Ook mochten wij
een groot aantal clubleden de
hand schudden en een praatje
mee maken. De club mocht zater
dag niet over de belangstelling
klagen. Doen ze ook niet.

Zondag stonden de vrijwilligers
weer met evenveel enthousiasme
in de stand. Maar het bleek toch
iets minder druk dan op de zater
dag. Echter met voldoende aan
loop om van een gezellige dag te
spreken. Onze vrijwilligers hebben
ook nog 5 nieuwe leden voor onze
club weten te strikken, dat geeft
toch ook wel een prettig gevoel. Na
afloop mochten de vrijwilligers de
stand weer afbouwen en met een
voldaan gevoel weer huiswaarts
keren.
Leden en bezoekers hartelijk dank
en tot volgend jaar bij de 29e edi
tie.
 

25-jarig bestaan KGCN Type 14 "low light"  Type 14 Cabriolet
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Beste leden van de Karmann Ghia Club Nederland,

U kunt het vast niet gemist hebben, in 2019 bestaat onze Karmann Ghia Club
Nederland al weer 25 jaar!
Dat wordt gevierd met diverse activiteiten, te beginnen met het Voorjaarsju
bileum, waaraan u kunt deelnemen.
 

Wanneer? zaterdag 25 mei 2019.
 Wat gaan we doen?
- bezoek aan het gevangenismuseum in Veenhuizen (Drenthe).
- autoroute met Karmann Ghia’s vanaf Veenhuizen naar Voorthuizen (Gelderland).
- BBQ met gezellige avond in Voorthuizen.
 
Wat zijn de kosten? 
Voor het gehele dag- en avondprogramma  € 25,-  per persoon. Dit is exclusief lunch, versnaperingen tijdens
de autoroute en de drankjes tijdens de bbq en gezellige avond.

Ook bestaat de mogelijkheid om voor delen van het gehele programma te kiezen.
De kosten zijn dan per persoon:
- voor het gevangenismuseum € 5,-
- voor de autoroute zijn alle kosten voor uw rekening.
- voor de bbq en gezellige avond € 20,-

Gevangenismuseum.
Naast het bezoeken van het gevangenismuseum kunt u een keuze
maken uit 1 van de 3 extra bezienswaardigheden. Uw volgorde van
voorkeur kunt u op het inschrijfformulier aangeven. Aangezien er een
maximaal aantal personen per bezienswaardigheid kan deelnemen,
kan het betekenen dat uw eerste of tweede voorkeur volgeboekt is en
u genoegen moet nemen met de derde keus. De volgorde van aanmel
den (datum en tijdstip) en beschikbaarheid bepalen voor welke beziens
waardigheid er nog plaats is.
 

U kunt kiezen uit en de volgorde van uw voorkeur aangeven voor:
1. Cellencomplex De Rode Pannen onder begeleiding van gids (max. 25 personen).
2. Monumentaal elektriciteitscentrale onder begeleiding van gids (max. 25 personen).
3. Rit met een boevenbus door het bijzondere dorp Veenhuizen (max. 52 personen).
 

12



KARMANN GHIA CLUB NEDERLANDKARMANN GHIA CLUB NEDERLAND

Ka
rm

a
nn

 G
hia Club Nederla

nd

Tussen 9.30 tot 10.15 uur wordt u verwacht, aansluitend gaat het bekijken van de extra bezienswaardigheden
en bezoek aan het museum beginnen. Na afloop kunt u in het restaurant van een lunch genieten, de kosten
zijn voor eigen rekening. Vanwege reservering moet u vooraf aangeven of u hiervan gebruik wilt maken. Dit
kunt u ook op het inschrijfformulier aangeven, waarbij de kosten aan de KGCN overgemaakt kunnen worden.
Er is voor €14,65  een prima lunch samengesteld.

Autoroute van Veenhuizen naar Voorthuizen.
Vanaf 13.30 uur begint de autoroute en krijgt u een routebeschrijving mee. De route heeft een lengte van
ca. 130 km., waarbij zo weinig mogelijk over snelwegen wordt gereden. Onderweg is er gelegenheid om een
pitstop te maken om uw benen te strekken of ergens een hapje en/of drankje te nuttigen. De netto rijtijd zal
ongeveer 3 uur in beslag nemen.
 

BBQ en gezellige avond in Voorthuizen.
Wij worden tussen ca. 17.15  en 17.30 uur op de loca
tie verwacht, nadere adresgegevens krijgt u na in
schrijving.
Om 18.00 uur begint de bbq met aansluitend de
gezellige avond die tot ca. 22.00 uur duurt.
De drankjes tijdens de bbq en avond zijn voor uw
eigen kosten.
 

Overnachtingsmogelijkheden.
Wij kunnen ons voorstellen dat u uitgerust aan het dagprogramma wilt deelnemen en niet eerst een tijd naar
Veenhuizen wilt rijden.
Er is een VanderValk Hotel in Assen en dat is ca. 20 minuten rijden naar Veenhuizen. U dient zelf de reserve
ring te maken en de kosten zijn voor uw eigen rekening.

Na afloop van de gezellige avond zijn er 2 overnachtingsmogelijkheden:
1. Kamperen bij de boer (Vekabo) waar ook de locatie van bbq en feestavond is. Een standplaats kost €16
voor 1 nacht. Bij inschrijving aangeven of u hiervan gebruik wilt maken en de betaling kunt u via de KGCN doen.
2. In de omgeving van Garderen is een aantal hotels aanwezig, deze liggen op ca. 20 minuten rijden vanaf
Voorthuizen. Ook hiervoor geldt dat u zelf de reservering moet doen en is op uw eigen kosten.

 
VanderValk Hotel Assen:
Balkenweg 1
9405 CC Assen
Tel.: 0592 - 851515
www.hotelassen.nl
 

West Cord Hotel de Veluwe
Oud Milligenseweg 62
3886 MJ Garderen
www.westcordhotels.nl
 

Bilderberg Residence Groot Heideborgh
Hoge Steeg 50
3886 MA Garderen
Tel.: 0557 - 462700
www.bilderberg.nl

 

Bilderberg Hotel ‘t Speulderbos
Speulderbosweg 54
3886 AP Garderen
Tel.: 0577 - 461546
www.bilderberg.nl
 
 
Hebben wij u enthousiast gemaakt? Meldt u zich dan z.s.m. aan via het inschrijfformulier op de site.
 
Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk 5 mei 2019. Samen met u hopen wij op een fantastische dag en avond.
 
Met vriendelijke Karmann Gia groeten en tot ziens,

Wilko & Ina de Boer
namens de Karmann Ghia Club Nederland
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De Karmann van ..................................
Sophia van Miltenburg.
 
Ik ben een levenslustige vrouw,
woonachtig in prachtig Vleuten
vanaf 1988, uitgegroeid van dorp
tot Stad!
Ik woon en leef samen met John de
Lang, beiden geboren en getogen
in Utrecht en de wederzijdse vonk
sloeg over in 1979 en in april 2019
a.s. zijn we 37 jaar getrouwd!

 
“Onze” Karmann Ghia is een type
14 coupe uit 1973, 1600cc en
kleur Ivoorwit B8B8.             

Van huis uit werd ik besmet met van
alles uit diverse categorieën en ten
goede, een logisch gevolg als je
de grootste tijd opgroeit met 3
broers! De echte passie is uiteinde
lijk voortgekomen uit het meerijden
in prachtige oldtimers die mijn
vader reed vanuit zijn werk als
monteur-chauffeur bij Coq-Holec
te Utrecht.

 
Allereerst heeft de voorgeschiede
nis (hierboven beschreven) ertoe
geleid om ooit een oldtimer zelf te
gaan aanschaffen……! Dit kwam
eerder op mijn pad dan ik had in
geschat en wel doordat kanker
een leidraad in mijn leven werd en
ik mijn droom sneller wilde
verwezenlijken!
Naarstig op zoek naar een MG…..
zoals zovelen in die tijd, bezochten
we ook een garage, Memory Lane
in Nieuwegein een opkoper en
restaurateur in bezit van een geva
rieerd aantal oldtimers. We zagen
daar behalve een compleet geres
taureerde MG een body staan van
een oldtimer, maar totaal niet we
tend wat en welke! De garagehou
der begon alles spontaan te vertel
len en plaatste twee krukjes op de
grond voorin, waarna we plaats
namen. “ Wat een gek iets, dacht
ik, maar tegelijkertijd wat een
prachtige vormgeving!”  De liefde

was geboren en ik maakte de op
merking “nog nooit zo’n mooie 
man[Karmann]” gezien, en er
kwam een smile op ons gezicht van
oor tot oor. Echter deze KG was al
vergeven en een andere op de
kop te tikken en te herstellen zou
minimaal een jaar gaan duren. Dit
vond ik te lang en wilde daarom
ook een rijklaar exemplaar. We
besloten de kranten e.d. af te
speuren en al snel vonden we er
één in voor ons bekend gebied nl.
Middenbeemster. Na contact ge
legd te hebben met de verkopen
de partij zaten we het weekend
aansluitend al op de weg voor een
proefrit. Teruggekomen bij de heer
Brink, eigenaar en werkzaam bij
het CBR, gaf hij ons te kenen dat
we de auto gelijk mee mochten
nemen. Wat een vertrouwen, met
alleen een kopie van je rijbewijs
achter te hoeven laten! Dit aanbod
hebben we afgeslagen en de
week daarop de auto technisch

laten keuren en onafhankelijk
laten taxeren. Het was een goede
aankoop body-hard, volledig origi
neel inclusief de lakstaat waarin de
auto zich bevond en ook nog met
een bak vol onderdelen, waaron
der een mooi houten stuur! De KG
is afkomstig uit Zwitserland, Genè
ve om precies te zijn, nieuw aange
kocht in 1973 door een advocate!
In 1983 in Nederland beland bij
een aankoper die de KG voor de
races wilde gaan gebruiken, maar
gelukkig op tijd gered door de heer
Brink, diens vrouw 10 jaar haar
kleinkinderen hierin heeft rondge
reden tot de kids er niet meer in
pasten. Uiteindelijk op 11-07-2002
werd ik de trotse 4e eigenaresse en
mevrouw Brink kreeg haar al
klaarstaande Audi80, afkomstig
van een weduwe die de auto van
haar overleden man had gekoes
terd met maar slechts 10.000km op
de teller, hoe mooi….(cirkel weer
rond)! 

En hoe is de KG in ons bezit gekomen???
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Is er veel aan veranderd?
Niet echt. De auto is origineel qua
technische aspecten zo ook het
volledige interieur. De voorstoelen
hebben we zelf eruit gehaald en
opgevuld voor beter zitcomfort en
in 2006 is de auto voorzien van een
nieuwe lak! Leuke bijkomstigheid:
het strippen van de KG werd uitge
voerd bij Kevercentrum Korten
hoef. Aanname door 1 van de ei
genaren Anton van der Veer (va
der van Kelly voorheen Ferry / Big
Brother). Hier komt ook de VW-bus
vandaan die zijn dienst doet bij “
Boer zoekt Vrouw”! 
De bestuurders zijn naast mijzelf
ook John en verder heeft nog nooit
iemand gevraagd er eens in te
mogen rijden behalve de auto
monteurs, [flauw] maar meerijden
mag altijd! Leuk te melden is dat
onze Flatcoated retrievers dogs
Star en King liever in de KG meere
den dan de dagelijkse auto! Het
autootje (motor) heeft kennelijk
toch iets magisch!

Hoeveel km per jaar?
De kilometers variëren tussen de 1500 – 3000km, afhankelijk wat valt af te stemmen met het werk, maar zoveel
als mogelijk is, maar we streven naar meer!
Onderhoud besteden we uit, in 2002 begonnen bij Kevercentrum Kortenhoef, daarna Volksrepairs te Berkel
en Rodenrijs en bij Rogi Classics Etten-Leur, alwaar een vriendelijk ontvangst en koffie altijd klaar staat! 
“Een poor man’s Porsche” is het zeker niet ,want je kunt ook geen appels met peren vergelijken, alhoewel ik
vind Karmann Ghia mooier klinken dan Porsche, over smaak valt niet te twisten en de KG is en blijft uniek!
De mooiste rit tot nu toe……?
De mooie rit naar België komt als eerste naar boven borrelen, een groot opkomst van leden, hotel totaal
afgehuurd, georganiseerd door Sonja en Nico de Winter. Super….! (Jammer alleen te vernemen dat het Hotel
1 week later failliet was gegaan?)…..MAAR  toch steken we de verdiensten in eigen boezem! We hebben een
aantal evenementen mogen organiseren waarbij Fryslânvoor ons een hoogtepunt, qua afstand, plaats en
zeker het verblijf in het spiksplinternieuw Hotel van der Valk!

Muziek helaas, de auto is niet zo fantastisch geïsoleerd en dat geldt niet alleen voor de radio!... Maar gaan
we binnendoor, dan graag songs uit de zestiger jaren…”Music was my first and Last”…. 

Nog een leuke anekdote…?
Jazeker….wel meerdere maar dan wordt het blad te dik…….
In 2003, om precies te zijn 11 oktober waren we van een technische dag
te Badhoevedorp onderweg naar Hoofddorp toen we opmerkten dat
de remmen niet helemaal naar behoren werkten (schurend geluid) en
daarnaast er ook een penetrante lucht ontstond. Gelijk de auto veilig
aan de kant gezet en de ANWB gebeld! Op deze oproep kwamen
meerdere ANWB hulptroepen af, want ja dit was weer eens iets anders
dan de gewone dagelijkse auto. Al snel werd de diagnose gesteld: schijf
loopt aan, werd verholpen en na veel imponerende verhalen uit de oude
doos van Piet en Marco, 2 bekende gezichten binnen het ANWB concern,
werd de reis vervolgd met goed verloop. Dus niet “waar zou je zijn zonder
de trein”….maar “Met de ANWB gaat men heen”….!
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Beknopt Jaarverslag voorzitter 2018                                                                          Jan van Ruijven

 
Bestuurssamenstelling:
Jan van Ruijven (voorzitter), Nico Zwakman (secretaris), Hans de Vries (penningmeester), Marianne Pot (e
venementen coördinator), Peter de Jong (Redactiecoördinator) en Vincent Peters (PR-coördinator).
 
De leden
Op 1 januari 2018 hadden we 322 leden, incl. 3 ereleden, te weten B.J. van Bolhuis, D. Snel en W. Arpink †.
Helaas hadden we in 2018 19 opzeggingen. Daartegenover konden we 25 nieuwe leden begroeten. De club
sloot het jaar 2018 af met 328 leden, inclusief 3 ereleden.
 
Algemene Ledenvergadering
In de kascommissie zitten Pierre Gilissen en Bert Jan van Bolhuis. In het bestuur is Vincent Peters gekozen als
Coördinator PR. Jan van Ruijven en Hans de Vries zijn herkozen als respectievelijk voorzitter en penningmees
ter.
 
Financiën: De contributie bleef gehandhaafd op € 32,50 per lid (bij automatische incasso).
Zonder machtiging tot automatische incasso geldt een contributiebedrag van € 37,50 per lid.
 
Toekomstvisie
De 3e Uitwerking van het Beleidsplan 2015-2020 is door de ALV goedgekeurd. Dit meerjarig beleidsplan geeft
het bestuur handvatten om de geformuleerde doelen tot 2020 te verwezenlijken.
 
Evenementen
Er zijn 10 evenementen georganiseerd, bestaande uit:
-          6 en 7 januari Nieuwjaarsreceptie bij de clubstand op het Aircooled Winter Fest Rosmalen.
-          18 maart de Algemene Ledenvergadering bij Rogi Classics in Etten Leur.
-          7 april de Technische dag bij onze sponsor VW Airhouse in Hillegom.
-          13 mei de Voorjaarsrit op Walcheren door Jacqueline en Wim Cevaal.
-          14 t/m 16 juni promotie clubstand op het Internationaal Kever Weekend in Wanroij
-          17 juli de Zomerrit Stichtse Vecht door Rein en Ria Bonhof.
-          12 augustus bezoek aan Jan van der Togt Museum in Amstelveen, door Peter de Jong.
-          30/08 t/m 02/09 Buitenlandrit naar Hessisch Oldendorf, door Dirk van der Zwan en Hans de Vries.
-          9 september Najaarsrit door het Liemerse Land, door Marcel, Wim en Michel (Peters).
-          3 november Einde seizoen bijeenkomst in het Ned. Transport Museum in Nieuw-Vennep.
  
Bestuursvergaderingen
Het bestuur is in de loop van 2018
9 maal bijeen geweest, te weten
op: 11 januari, 22 febr. 25 april, 7
juni, 9 aug., 22 aug.,20 sept. , 6
nov., en 13 december. De meeste
vergaderingen vonden plaats in
een door clublid Rein Bonhof be
schikbaar gestelde vergaderruim
te in Maarssen.
 
Jubileumcommissie 2019
De Jubileumcommissie is 5 maal
bijeengeweest, te weten op: 27
januari 24 maart, 6 mei, 15 sept.,
en 3 november.

 
Eén van de kernbesluiten is om in
2019 niet één, maar 3 evenemen
ten als ‘Jubileumevenementen’
aan te merken: de Voorjaarsrit in
mei, het Internationale weekend in
september, en de Herfstrit in okto
ber. Hierbij is bewust aan geografi
sche spreiding (noord en zuid)
gedacht. Ook zijn het eerste en het
laatste jubileumevenement als
weekend-evenement te boeken.
Het Internationale weekend was
eind 2018 al volgeboekt met 130
Karmann Ghia’s.
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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 
 

 
 

Schulp Vruchtensappen BV
Zandpad 76, 3621 NG Breukelen
T: (+31) 0346 – 25 96 30  
www.schulp.nl
 
 
           

www:opnieuwbekeken.nl
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THE DUTCH MOUNTAIN WEEKEND ( 13 - 14 OKTOBER)                                                                                     
Of rijden van één van de ritten op zaterdag of zondag.

Programma:
 
Vrijdagavond: 11-10-2019:
Incheck Novotel Maastricht. In centrum, in het pittoreske deel, is op deze
avond “Jekerjazz” , een aanrader voor liefhebbers van bourgondisch
leven en live muziek.
Pendel van Novotel naar centrum is gratis. Retour kan met Taxi voor €9,50
voor 4 personen of lopend (circa 20 min).
 
Zaterdag: 12-10-2019:
Unieke start vanaf de Markt voor het stadhuis! Deze plek is normaal
gesloten voor auto’s, maar de Karmann Ghia Club mag er de start van
de zaterdagrit organiseren!
De exacte tijden en verdere details zullen nog volgen, maar reken een
start rond 10-11uuur.
Vertrek tourtocht van circa 110 km door heuvelland, over de mooiste
(slinger) wegen en vergezichten, door kleine dorpjes, langs kastelen,
over Drielandenpunt, over de finish van de Amstel Gold Race enz. 
De route eindigt bij het Novotel in Maastricht, waar rond 18.00 uur een
buffetdiner  is geregeld voor de liefhebbers.
Rond 20.00-20.30 uur met Novotel-pendel naar centrum Maastricht,
waar onder leiding van een gids een rondgang volgt die eindigt in het
cafe “De Pieter” ,alwaar tot in de late uurtjes ons luchtgekoelde gevoel
de vrije loop kan nemen.  Retour kan met Taxi voor €8,50 voor 4 personen
of lopend (circa 20 minuten.)

Zondag: 13-10-2019:
 
Na het ontbijt start rond 11.00  uur een rondrit in en om Maastricht, waar
je met de auto langs de mooiste plekjes van Maastricht wordt geleid.
Het is een route van circa 50 km, die eindigt in het Belgische plaatsje 
Kanne. Hier ligt het schitterende Chateau Neercanne èn een zeer bij
zondere mergelgrot die door Jezuïeten-monniken is omgetoverd tot een
waar kunstwerk.
De leden krijgen hier een privé rondleiding. Na afloop van de rondleiding
is er koffie en Limburgse vlaai om het weekend gepast af te sluiten.

Je kunt er natuurlijk voor kiezen om alleen op zaterdag
of zondag de rit mee te rijden,waaraan geen kosten
zijn verbonden. Omdat de week na de rit een groot
congres in Maastricht is, zijn de overnachtingen in de
stad schaars. We hebben een goede deal kunnen
maken met het Novotel, een hotel met eigen parkeer
terrein, vlakbij de uitgang van “de tunnel”. Vanwege
het congres is het noodzakelijk de overnachting(en)
op redelijk korte termijn te boeken. 
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Om iedereen naar eigen behoefte te kunnen laten deelnemen hebben we gekozen voor diverse inschrijfmo
gelijkheden met daarbij een sluitingsdatum.
 
Keuzemenu voor het weekend:
1A.      Alleen tourrit op zaterdag. 
            Hieraan zijn geen kosten voor de leden verbonden. 
            Inschrijven voor 15 september 2019.
1B.      Alleen tourrit op zondag met rondleiding door mergelgrot. 
            Hieraan zijn geen kosten voor de leden verbonden.  
            Inschrijven voor 15 september 2019.                            
 
2.        Deelnemen aan de tourrit op zaterdag met buffetdiner in Novotel Maastricht.                            
            Kosten voor deelname aan buffetdiner bedragen € 24,50 p.p.
            Inschrijven voor 15 september 2019.
3.        Deelnemen aan tourrit zaterdag met diner en overnachting van zaterdag op zondag in Novotel  
           Maastricht inclusief ontbijt op zondagochtend (Tarieven zie hieronder).
           Inschrijven voor 15 april 2019
4.        Deelnemen gehele weekend inclusief twee overnachtingen van vrijdag op zaterdag en zaterdag    
           op zondag inclusief ontbijt en buffetdiner op zaterdag  (Tarieven zie hieronder).            
           Inschrijven voor 15 april 2019.
 
Verder kostenloos voor de leden:
* Deelname aan avondwandeling op zaterdag door Maastricht met gids.  
* Deelnemen aan tourrit zowel zaterdag en  zondag inclusief rondleiding Jezuïetengrot. 
Pendel van Novotel naar centrum is gratis. Retour kan met Taxi voor € 9,50 voor 4 personen of lopend (circa
20 min)
 
Inschrijven doe je op onze website! Let op de inschrijfdatum voor de overnachting(en)!!!!
 
De prijzen voor de overnachting(en) in Novotel Maastricht:
 
1 x overnachting INCLUSIEF ONTBIJT & DINER op zaterdag 12 oktober 2019:                                        
Eenpersoonskamer:                       € 159,50 
Tweepersoonskamer:                     € 199,50 op basis van 2 personen (€ 100,— p.p.)
Toeristenbelasting:                         €.   4,90  per persoon 
 
2 x overnachting INCLUSIEF 2 x ONTBIJT & 1x DINER van vrijdag 11 tot zondag 13 oktober 2019:
Eenpersoonskamer:                       € 259,50  
Tweepersoonskamer:                    € 299,50op basis van 2 personen (€ 150,— p.p.)
Toeristenbelasting:                         €.   4,90  per persoon per nacht
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Cabriorijder
Je bent het of je bent het niet.

Al sinds 2006 ben ik in het bezit van een 61’er Karmann Ghia cabrio. Het leek mij echt geweldig om met het
kapje open te rijden. Maar helaas moet ik constateren dat ik vanaf 2006 tot ongeveer december 2018, 5.000
kilometer met deze Karmann heb gereden. Per jaar gemiddeld nog geen 450 kilometer. Hoogtepunt van
deze kilometers lag in 2008, met een rit naar de meeting 50 Jahre Karmann Ghia Cabrio in Georgsmarien
hütte in Duitsland. Dat jaar zijn er ongeveer 1.600 kilometer op de teller bijgezet. In het jaar 2018 waren dat
er een indrukwekkende 45 kilometer. In dat jaar zijn er in de maand mei ritjes naar de APK keuring (die ik
trouwens helemaal was vergeten), naar de benzinepomp in Duitsland en een klein blokje om ons huis geweest.
Niet echt de moeite waard dus.
 
Ik heb lang nagedacht waarom deze Karmann mij niet het plezier bracht die ik had verwacht dat het zou
brengen. Conclusie is dat in dit geval mijn lengte mij parten speelt. De bovenkant van mijn hoofd steekt
boven de rand van de voorruit uit en dat geeft mij een niet prettig gevoel. Uiteindelijk moet ik dus conclude
ren: ik ben geen cabriorijder. Daarom heb ik na lang wikken en wegen besloten om mijn Karmann Ghia
cabrio te verkopen. 
 
In oktober 2018 is de Karmann verkocht aan een liefhebber in Duitsland en in december 2018 heeft hij hem
met een trailer opgehaald. Ik heb geen verdrietige gevoelens gehad toen de Karmann op een trailer uit het
zicht verdween. Stilstand is voor een oude auto ook niet goed en hopelijk kan de Karmann in Duitsland vele
mooie kilometers maken bij de nieuwe eigenaar.
 

CABRIO RIJDER                                                                                  COLUMN GERARD DOLFING
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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

05110

Vanaf heden monteer je de 
juiste inlaatmo� en op je 1300 cc 
dubbelpoortsmotor, i.p.v. de 1600 cc 
inlaatmo� en aan te passen.

Inlaatmo� en type 1 1300 cc

0481150716

02238

06515

02074

Een sterkere variant op het originele 
kriksteunpunt is deze versterkte 
uitvoering welke vanaf 1971 origineel 
door VW werden toegepast bij de 
productie van de Braziliaanse Kever. 

Deze klassieke olie is een medium EP-
gedoopte SAE 90 olie, geschikt voor 
klassieke Volkswagen stuurhuizen.

Je moest voorheen op zoek naar een 
gebruikt exemplaar, deze zijn vanaf 
heden nieuw in de vorm van een 
perfecte reproductie leverbaar.

Als de spanning van de veer 
vermindert, wordt de beveiliging van 
de achteruit steeds minder, tijd om de 
veer te vervangen. 

Dit is de condensator welke alleen van 
toepassing is op de Garbe-Lahmeyer 
stroomverdeler.

Versterkte kriksteunStuurhuis olie SEA 90

Stroomverdeler aandrijfas

Schakelpook drukveer

Garbe-Lahmeyer condensator

33057

Deze verdeelkap is speci� ek voor 
de type 1 motor met automatische 
transmissie en voor de VW type 3.

Verdeelkap automaat en type 3
Om de exclusieve uitstraling van de BRM nog verder op te voeren is hier de compleet 
verchroomde BRM in de 5 x 205 en 5 x 112 steek. Wordt net als alle andere BRM’s 
geleverd inclusief verchroomd ventiel echter zonder bouten en/of moeren. We 
hadden de 914 Alloy, welke beter bekend staat als de Baby Fuchs, al jaren in ons 
assortiment gepolijst met een zwart hart, nu ook volledig in chrome afwerking.

Verchroomde BRM en 914 Alloy velgen

05623 & 05624
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Jan Palach steekt zichzelf in brand uit protest tegen de teruggedraaide hervormingen van de Praagse Lente.
Vanaf het dak van Apple records geven the Beatles hun laatste publieke optreden.
De eerste vlucht (29 minuten) van de Concorde, het Frans/Engelse supersonische vliegtuig.
Golda Meir wordt de 4de minister-president van Israel.
John Lennon en Yoko Ono houden 7 dagen een "Bed-in" in het Amsterdamse Hilton.
De kerncentrale van Dodewaard wordt in gebuik gesteld.
Eddy Merckx wint de Tour de France.
Neil Armstrong zet als eerste mens voet op de maan, Buzz Aldrin volgt hem.
Woodstock, het legendarische muziekfestival, vindt plaats.
TV-debuut van Bert en Ernie.
De grootste hit van 1969: Je t'aime...moi non plus. (Jane Berkin en Serge Gainsbourgh)

Van 25 tot 31 maart hielden John Lennon en Yoko
Ono hun eerste "Bed-in" in suite 702 van het Hilton in
Amsterdam. Ze waren even daarvoor in het huwelijk
getreden en wilde met deze actie de aandacht die
hun huwelijk trok, aanwenden voor de bevordering
van de wereldvrede. De pers werd iedere dag uitge
nodigd om tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds
verslag te doen. Hun " Bed-in" was een protestactie
tegen, met name de Vietnam-oorlog. In " The ballad
of John en Yoko" wordt de Amsterdamse "Bed-in"
bezongen. De tweede "Bed-in", 7 dagen in Montreal,
leverde een andere hit op, namelijk "Give peace a
chance".

HET JAAR 1969.
Volgens de ledenadministratie zijn er  41 Karmann Ghia's uit 1969 in het bezit
van KGCN-leden.

Welke nieuwe auto's kwamen er in 1969 op de markt?

 
Peugeot 304
 
Nissan 240Z
 
Austin Maxi
 
Triumph TR6
 
Ford Capri
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