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Huldiging jubilarissen (25 jaar clublid)
 
De zomer is begonnen, de natuur is ontwaakt, en je ziet mensen opbloeien. De zon maakt mensen blij. Dat
geldt ook voor de deelnemers aan ons eerste jubileum-evenement: de Voorjaarsrit op 25 mei. Onze clubleden
Wilko en Ina de Boer hebben er een mooi evenement van gemaakt. De tourrit startte in Veenhuizen en ein
digde in het midden van het land in Voorthuizen. De dag was in alle opzichten een groot succes. Leuk pro
gramma, mooie route en mooi weer. Al tijdens de barbecue draaide de dj leuke, passende muziek en
daarna gingen de beentjes van de vloer. Lees verder het verslag van dit evenement in dit clubblad.
 
Eén van de hoogtepunten was toch wel de huldiging van onze jubilarissen. Zelfs ons oudste, nog steeds
actieve clublid, Jan Huitema (91), had de moeite genomen om naar Veenhuizen te komen en daar had hij
geen spijt van. Het leverde mooie verhalen op. Maar ook de andere (aanwezige) jubilarissen genoten van
de aandacht, te weten: S. Brandenburg, R. van Engelenburg, C. Priem, H.P. Rottiné, W. Sustronk en H.J. Tribus.
Jammer was dat niet alle jubilarissen de gelegenheid hadden om op 25 mei te komen, maar wij hopen die
tijdens het Internationale Jubileum-weekend of tijdens de Najaarsrit te mogen verwelkomen.
 
Het feit dat er 21 clubleden zijn die vanaf het eerste uur lid van onze club zijn, en al die jaren de club trouw
zijn gebleven, is best wel uniek te noemen. Er verandert in 25 jaar tijd nogal veel, zowel in de samenleving
als in ieders persoonlijke situatie. Denk aan verhuizingen, nieuwe hobbies en interesses, en soms is iemand
bijvoorbeeld door ziekte niet meer in staat om met de Karmann Ghia te blijven rijden. Op deze wijze hebben
wij onze trouwe leden in het zonnetje kunnen zetten.
 

VOORWOORD                                                                    JAN VAN RUIJVEN

     3 Voorwoord en Inhoudsopgave.                                              

     5 Colofon / Verslag Wanroij

     6/7           Column Gerard Dolfing.

     9/10/11 FeestMee! / Verslag Voorjaarsrit

     12/13/14 Restauratieverslag Vintage 040

     15 Jubileumnieuws

     17/18 De Karmann van ....Rinie Roodbeen

     19 Oproep! / Verslag Lelystad

     22 Het jaar 1965

INHOUDSOPGAVE.

RECTIFICATIE
In ons jubileumnummer Ghia Varia nr. 125 van mei 2019 is in het verslag “Technische Dag 2019” een sto
rende fout geslopen. Deze dag werd namelijk gehouden bij “Klassiek VW Centrum” te Schagerbrug en
niet, zoals abusievelijk is vermeld, bij “Technisch VW Centrum” te Schagerbrug. 
Wij betreuren deze fout ten zeerste en bieden hierbij onze excuses aan voor genoemde omissie.
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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

4



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

4 KARMANN GHIA CLUB NEDERLANDKARMANN GHIA CLUB NEDERLAND

Ka
rm

a
nn

 G
hia Club Nederla

nd

Voorzitter
Jan van Ruijven
T 0345633088
E voorzitter@karmannghiaclub.
nl
Secretaris
Nico Zwakman T 0612544090
E secretaris@karmannghiaclub.
nl
Penningmeester
Hans de Vries T 0642141887
E penningmeester@karmanng
hiaclub.nl
Redactie/Internet/Advertenties
George Steur/T 0626142505
Peter de Jong/T 0654356381
Rinus Coert/T 0628832239
E redactie@karmannghiaclub.nl
Evenementen
Carolien Marcussen/T 0725090727
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club.nl
Public Relations.
Vacant
E info@karmannghiaclub.nl
Ledenadministratie
Rinus Coert  T 0628832239
E ledenadministratie@karman
nghiaclub.nl
Technisch advies
Kees Schultz/T 0626042266
Willem Neelen/T 0622547002
E technischadviseur@karman
nghiaclub.nl
Verschijningsdata Ghia Varia
februari, april/mei, juli, oktober,
december
Deadline kopij
31 januari, 31 maart, 26 april,
28 juni, 27 september, 22
november
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/Carolien Marcussen
E webmaster@karmannghiaclub.
nl
Website: www.karmannghia
club.nl
 

Op 14-15-16 juni werd alweer het
35e internationale keverweekend
gehouden op de bekende locatie
op het “Event Centre De Bergen” in
Wanroij. Als te doen gebruikelijk,
op een enkele uitzondering na, is
onze club, de KGCN, daar ook
jaarlijks aanwezig om daar acte de
présence te geven. Daarom trok
de vaste ploeg vrijwilligers vol
goede moed in colonne richting
Wanroij. Hans de Vries met zijn
12-persoons Eriba Puck, tjonge
jonge, wat een ruimte in zo’n cara
van en Dirk van der Zwan met zijn
Wa-Wa, ook niet een van de klein
ste.

Na een rustige avond en een
goede nachtrust hebben we onze
stand omgetoverd in een gezellig
paleisje, waarbij ook de nadruk
werd gelegd op ons 25 jarig jubile
um dit jaar. Hier konden we onze
gasten warm verwelkomen met
een natje en een droogje en een
“gezellig” praatje. We hebben dan
ook een drietal nieuwe leden
mogen toevoegen aan onze club
en ik denk dat deze leden een zeer
goede aanvulling zijn voor onze
club.

          35e Internationale kever weekend Wanroij 2019

Op zondag 17 juni was het niet al
leen een Kever Festijn maar ook
Vaderdag. De zoon van Hans,
Dennis, eveneens lid van onze
mooie club en “vaste” vrijwilliger,
wilde dit blijkbaar niet ongemerkt
voorbij laten gaan en verraste niet
alleen zijn vader Hans, maar ook
Dirk en mij met een mooie fles Bel
gisch bronwater (geen Spa), waar
van wij zeker zullen genieten. Als
nog bedankt Dennis.
  Het weer was gedurende het week

end vrij wisselvallig, hierdoor had ik
de indruk dat de belangstelling
over het algemeen wat minder was
dan voorgaande jaren.
Al met al was het toch wel een
genoeglijk weekend met voldoen
de belangstelling voor de diverse
stands.
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DE KARMANN
COLLECTIE.
COLUMN GERARD DOLFING.

In mijn vorige column heb ik al kort
aangestipt dat ik samen met Jan van
Ruijven een bezoek heb gebracht aan
de voormalige Karmann Collectie in
Osnabrück. Deze collectie is, na het
faillissement van Karmann in 2009,
overgenomen door Volkswagen en
wordt nu beheerd door Volkswagen
Classics.  Volkswagen Classics spon
sort ons jubileum weekend met het
belangeloos ter beschikking stellen
van vijf Karmann Ghia’s uit haar col
lectie. 

De collectie heb ik al eens mogen aanschouwen bij
het 50-Jarig Karmann Ghia Jubileum weekend in 2005
en bij het 50-jarig Jubileum van de Karmann Ghia
cabrio in 2008. Op woensdag 20 februari reis ik af naar
Osnabrück. Vanaf ons huis in Winterswijk is dat slechts
1,5 uur rijden, dus goed te doen. Ik moet mij melden
bij de receptie van Volkswagen. Hoe toepasselijk is
deze gevestigd aan de Karmann Straße 1. Na een
grondige aanmeldprocedure (gelukkig ben ik aan
gemeld als bezoeker), word ik afgehaald door één
van de medewerkers van de Volkswagen Classics
collectie. Na een kort ritje over het fabrieksterrein,
waar nu voor Volkswagen voornamelijk de Polo wordt
geproduceert. De Karmann collectie is nog steeds te
bewonderen in hetzelfde gebouw als voorheen. Al
leen wat mij opvalt is dat het voorterrein waar bij het
50-Jarig Jubileum nog mooie foto’s konden worden
gemaakt, ten prooi is gevallen aan de uitbreiding van
een productiehal.

Eenmaal binnen ruik je direct de geur van nostalgie.
Een mengsel van olie en benzine prikkelt mijn neus
gaten, lekker.  Dan wordt de medewerker van Volks
wagen gebeld dat Jan ook is gearriveerd. Hij meldt
even dat hij Jan gaat ophalen bij de poort en daar
sta je dan. Helemaal in je eentje tussen de collectie
van Karmann. Een geweldige ervaring!

Nadat Jan ook de aanmeldprocedure heeft doorstaan, bespreken wij met drie medewerkers van Volkswagen
Classics welke auto’s er op het jubileum worden geshowd. Er komen vijf Karmanns uit de collectie naar Hoorn,
waaronder het prototype van de Karmann Ghia type 14. Ook zal het rood, wit en blauw goed zijn vertegen
woordigd. Daarnaast komt er nog een speciale verrassing en zal ook Volkswagen Classics een bijdrage le
veren aan de jubileum goodiebag 
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Na de bespreking krijgen wij een privérondleiding
door de collectie. De collectie heeft bijvoorbeeld twee
rode Karmann Ghia’s (een coupe en een cabrio) uit
Brazilië die door de medewerkers van Volkswagen
kunnen worden gehuurd voor bijzondere gelegenhe
den. Daarnaast is er de beschikking over een restau
ratieafdeling. Tijdens ons bezoek werd daar een
Volkswagen type 3 tot in de puntjes gerestaureerd.
Op de bovenverdieping bevinden zich veel studiemo
dellen van Mercedessen en BMW’s cabrio. Ook staan
hier een drietal auto’s die geen enkele relatie met
Volkswagen of Karmann hebben. Er is onder andere
een hele fraaie Rolls Royce in de collectie. Helaas is
het prototype van de oer Karmann Ghia type 14 op
reis en wordt tentoongesteld in het museum van
Volkswagen in Wolfsburg. Een ander prototype van
Karmann stond inmiddels op het vliegveld op weg
naar the Pebble Beach autoshow in Amerika. Als Jan
en ik om drie uur huiswaarts keren zijn wij weer een
Karmann ervaring rijker. Ik kijk nu al uit naar de pre
sentatie van de 5 Karmann’s op ons jubileum in
september! 

 Eenmaal binnen, ruik je direct de geur van
nostalgie.
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Klassiek 
in service 

en kwaliteit!

Bereken uw premie op www.gio.eu of bel met 035 69 78 700

U BENT UNIEK MET UW OLDTIMER
WIJ ZIJN UNIEK MET DE GIO KLASSIEKER VERZEKERING

Gio Klassieker Verzekering is dé perfecte dekking die fantastisch is afgestemd op oldtimers en youngtimers

• Snelle schade afhandeling
• Verzekerd op basis van getaxeerde waarde
• Scherpe tarieven i.c.m. duidelijke polisvoorwaarden
• Keuze van (eigen) schadehersteller

Uw klassieker met liefde verzekerd

Makkelijk en snel uw klassieker online laten taxeren? Neem een kijkje op www.taxeren-online.nl
Exclusief voor uw Gio Klassieker Verzekering

• 10% overdekking bij schade in geval van meerwaarde
• Complete hulpverlening na pech of ongeval
• Hoge korting voor meerdere auto’s op een verzamelpolis
• Verzekerd volgens FEHAC-normen

DE BESTEVERZEKERINGVOOR UWKLASSIEKER!

20195051_advertentieA5_liggend_johanknegt.indd   1 12-02-19   11:52
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FeestMee!
Verslag Jubileum Voorjaarsrit Veenhuizen - Voorthuizen.

Een betere titel voor dit verslag van de Jubileum Voorjaarsrit is er niet!
De dj van de firma FeestMee! zorgde voor een muzikaal slot van een
feestelijke dag, die begon in Veenhuizen. 
Wilco en Ina de Boer hadden immers het Gevangenismuseum in
Veenhuizen als startpunt uitgezocht en een dertigtal Karmann-equipes
stond om half elf keurig opgesteld op de grote binnenplaats van het
complex. 

Daar kregen ook drie jubilarissen het jubileumspeldje opgespeld,
dat het bestuur voor het 25jarig jubileum heeft laten ontwerpen. 

Na de ontvangst met koffie, het welkomstwoord van Jan van Ruijven en de uitleg van Wilco, kon gekozen
worden voor een rondleiding door het cellencomplex De Rode pannen of een rit met de Boevenbus. In het
museum kon daarna de indrukwekkende geschiedenis van Veenhuizen bekeken worden: van weeshuis,
gesticht en inrichting. Dat de tijden van water en brood voorbij zijn, werd bewezen door de uitstekende lunch
in een van de gebouwen.

Siebrand Brandenburg
Jan Huitema
Herman Rottiné
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Als deze roos aanslaat, zal dit een mooi aandenken aan dit leuke
stadje zijn. Na deze tussenstop reden we verder over prachtige wegen
door landelijk of bosrijke omgeving richting Voorthuizen. Het veenland
schap was inmiddels veranderd in de prachtige heide-en zandgebieden
van de Veluwe. Laatste plaats vóór Voorthuizen was Garderen. Daar
hebben we nog een onfortuinlijke collega Karmann Ghia bestuurder
geholpen met het op gang krijgen van zijn auto en reden we de laatste
10 km. naar Voorthuizen. Inmiddels was de wind gaan liggen en het
zonnetje nog steeds bereid te stralen. Volkomen tevreden, maar ook
hongerig, konden we op de eindbestemming aanschuiven voor het
avondprogramma."
 

Ooggetuige verslag Caroline Marcussen:
"Vanaf Veenhuizen reden wij richting Appelscha. De weg hier naar toe
was prachtig en vooral rustig. Tot we in het veen natuurgebied kwamen.
Ongelooflijk, wat een prachtige route. Een smal klinkerpad, recht door
het veen landschap, met een afwisseling van kleine watertjes en beplan
ting. Die weg kwam binnen zeg! Daarna reden we via Sintjansklooster
door de bossen richting Elburg. Inmiddels scheen het zonnetje en werd
het hoog tijd voor een versnapering. Elburg is hiervoor een prima be
stemming. Gezellig haventje, veel mensen op straat en leuke terrasjes.
Maar ook een mooie beschutte kruidentuin in het oudste gedeelte van
de stad. Daar hebben we lekker met een ijsje geslenterd en een zakje
stokroos zaad aangeschaft.

Aan het eind van de middag scheen de zon in Voorthuizen. Tijd voor
verhalen, een drankje en wederom uitreiking van jubileumspeldjes,
dit keer aan Ronald van Engelenburg, Hubert Tribus, Peer van
Heeswijk en Willem Sustronk.

Nog voor de barbecue werden Wilco en Ina bedankt voor het organi
seren van deze Jubileumdag en onze nieuwe evenementencoördinator,
Caroline Marcussen, verraste hen met een kunstzinnige appel als be
dankje en aandenken.
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Bij de barbecue lieten verschillende “chefs” hun kennis en kunde blijken bij het braden, draaien van het vlees,
alsof het ging over de onovertroffen techniek van onze Karmanns. Na het overheerlijke ijsdessert kon er nog
gedanst worden op nostalgische muziek, helemaal passend bij een jubileumfeest. 
 
Een geweldige dag! Wellicht een aansporing voor andere leden om zich ook aan te melden voor een
van de volgende  Jubileumritten. FeestMee! met het 25-jarig bestaan van onze club!

De Kleine Raampjes Dag begint om 10.00 uur en eindigt om 17.00 uur.
Voor de vierde maal komen alle luchtgekoelde VW's bijeen in het cen
trum van het gezellige dorp Laren. Er is een speciale vintageplaats ge
reserveerd voor Brilkevers, Ovalen en Karmann Ghia's. Ook dit jaar wordt
de dag opgeluisterd door een dixiland loopband. Entree en deelname
gratis.
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RESTAURATIEVERSLAG KARMANN GHIA COUPE UIT 1963.

Mijn naam is Mark Goderie. Ik ben lid
geworden van de Karmann Ghia Club
Nederland, omdat ik in het bezit ben
van een Karmann Ghia uit 1963, die
uit Amerika is geïmporteerd.

Mijn passie voor oldtimers is
ontstaan door films.

Mijn passie voor oldtimers is in mijn jeugd ontstaan.
Ik keek thuis veel films uit de jaren 50, 60 en 70. Met
name de film "The man in Le Mans" met Steve Mc.
Queen is een belangrijke inspiratiebron geweest. Mijn
liefde voor de VW Kever, Porsche en karmann Ghia
komt vooral voort uit de naoorlogse Duitse films. Die
keken wij veel omdat mijn moeder uit Duitsland kwam.

Dit is de staat waarin de Karmann bij ons aan kwam, inclusief een oud wespennest.

Mijn allereerste auto was een afgekeurde APK VW
Kever, gevolgd door een renault Caravelle en een
Sabra uit Israël.
In 1988 ben ik na het behalen van mijn diploma voor
Autoschadehersteller mijn eigen autoschadeherstel
bedrijf begonnen. Ik vond echter het maken van
oldtimers het leukste om te doen en ben me daarom
al snel gaan richten op het restaureren van voorna
melijk Engelse en Italiaanse klassiekers zoals Jaguar,
Astyon Martin, MG, Austin Healey en Maserati.
Na het overlijden van mijn moeder heb ik besloten
om te stoppen met de zaak en ben ik een paar jaar
later weer als zzp'er aan de slag gegaan voor verschil
lende opdrachtgevers.

Hier is de body van het chassis
gehaald om de bodemplaat te
kunnen repareren.

Hier ontdoen we de auto van alle
lak, kit en verrotte onderdelen,
zodat de Karmann daarna ge
zandstraald kan worden.
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Na het zandstralen kon aan de
laswerkzaamheden begonnen
worden. Hier zijn de nieuwe bo
demplaten in het chassis gelast.

Aan beide kanten van de auto
is de binnendorpel vervangen.

 Hier zijn de buitendorpels en de
onderkant van de schermen erin
gelast.
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Omdat je met zandstralen niet
overal bij kunt komen,is het bin
nenframe van de buitenplaat
losgehaald om de roest, die er
nog tussen zat, te kunnen verwij
deren. Vervolgens is het geheel
weer in elkaar gelast. Ook de
kofferklep is op deze manier be
handeld.

Na al het laswerk, is de body
glad geborsteld om vervolgens
een KTL-behandeling te onder
gaan.
Bij een KTL-behandeling wordt
op elektrolytische wijze een
epoxylaag aangebracht. Het
voordeel hiervan is, ten opzichte
van het spuiten van een epoxy
laag, is dat ook alle holle ruimtes
een laag krijgen.

De afgelopen 4 jaar heb ik me gespecialiseerd in Porsche-restauraties en is het verlangen ontstaan om
ook voor mijzelf weer een oldtimer te kopen en te restaureren met als resultaat dat ik deze Karmann Ghia
uit 1963 heb aangeschaft. Want een Karmann Ghia coupé heb ik altijd al een mooi model gevonden.
Tot zover het eerste deel van ons restauratieverslag. In een volgend deel zullen we laten zien hoe de Karmann
strak is gemaakt en hoe hij wordt gespoten. Hopelijk kunnen we dan ook het nieuwe interieur laten zien.
 
Voor meer info over het bedrijf: www.vintage040.nl / 0613739663
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Auto Motor Klassiek.(juni 2019)                   Jubileumbericht Jan van Ruijven.
                                                                
  

Op zaterdag 7 september zal Hotel Van der Valk in
Hoorn overspoeld worden door 130 Karmann Ghia’s
en hun equipes. Het wordt het grootste feest van de
club in haar 25 jarig bestaan.
Het zal een prachtig gezicht zijn om zoveel Karmann
Ghia’s uit 7 landen bij elkaar te zien, met daaraan
toegevoegd nog 5 unieke exemplaren uit de bijzon
dere verzameling van VW Classic in Wolfsburg. 
Doordat het maximale aantal van 130 voertuigen is
bereikt, kan er helaas niet meer worden ingeschre
ven. De Jubileumcommissie heeft dit aantal vanwege
de veiligheid en om organisatorische redenen moe
ten beperken. Er is zelfs al een enorme reservelijst!
Maar kijken kan altijd. 
De deelnemers hebben allemaal een  startnummer
en kunnen hun auto op een apart gereserveerde plek
parkeren, vrij van andere geparkeerde voertuigen.
Leden die niet aan het evenement deelnemen, maar
wel willen komen kijken, zijn van harte welkom. Zij
kunnen hun Karmann Ghia (of andere auto) op de
algemene parkeerplaats van het hotel parkeren.
Verkeersregelaars zullen proberen alles in goede
banen te leiden.
Van enkele leden die zich niet voor het evenement
hebben ingeschreven kregen we de vraag of zij met
de tourrit mee kunnen rijden? Dit is helaas niet moge
lijk. Het organisatieteam zal zowieso alle zeilen bij
moeten zetten om de 130 voertuigen en hun equipes
te begeleiden. Wij willen geen verkeerschaos  en
geen problemen met politie e.d. Bovendien zijn er in
dat weekend nog meer evenementen in Hoorn en
omgeving, die verkeersdrukte zullen veroorzaken. Wij
vragen iedereen om begrip hiervoor. Wij kunnen al
leen de kwaliteit waarborgen voor de geregistreerde
deelnemers.
Dat alles neemt niet weg dat het zeker de moeite
waard zal zijn om op zaterdag vanaf 10.00 uur te
komen kijken. Tegen 12.00 uur komt de hele groep in
beweging en dat zal wel een uurtje kijkplezier opleve
ren. Tegen vieren verwachten we de deelnemers weer
terug.
Ook zondagmorgen bestaat eveneens de mogelijk
heid om te komen kijken. De tourrit zal dan om onge
veer 10.15 uur van start gaan. Wij hopen dat wij met
elkaar een mooi jubileum evenement tegemoet
kunnen zien. 
Mocht er nieuws te melden zijn, hou dan onze websi
te en nieuwsbrieven in de gaten.
Het Organisatieteam.
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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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Een dag om nooit te vergeten!
 

De Karmann van.........Rinie Roodbeen.

Waarom een Karmann Ghia?
Geweldig Italiaans ontwerp met de techniek van Duitse degelijkheid.
“Best of both worlds!”
 
Sinds wanneer in bezit?
Ik heb meerdere Karmann Ghia’s gehad, waaronder diverse Lowlights.
De eerste was begin jaren 90. Deze 56er Lowlight is in mijn bezit sinds 2002.
 
Is er veel aan veranderd?
De restauratie van de auto heeft zo’n 7 jaar in beslag genomen, waarvan
de meeste tijd werd besteed aan het zoeken naar NOS onderdelen.
Begin 2000 was er nog het nodige aan onderdelen te vinden voor dit
type auto op het internet. Ik heb werkelijk de hele aardbol afgezocht
naar originele ongebruikte onderdelen. Omdat het om het eerste
bouwjaar gaat was het een moeilijke zoektocht, maar het is mij toch
gelukt om de meeste onderdelen in nieuwstaat te vinden. Het stuur komt
uit Argentinië, de Corduroy bekleding uit Australië, het skai leer uit België
en ik heb zelfs een 56er donorauto gekocht alleen voor de zeldzame
zonnekleppen. De auto is dus zo origineel mogelijk gebouwd zoals hij
toen uit de fabriek is komen rollen. Ik heb er een paar hele zeldzame
accessoires op gezet waaronder de Wind Wings op de deuren. En de
auto is in het bezit van een metalen Golde schuifdak. Dat is wel het meest
zeldzame accessoire voor een 56er Karmann. Ik ken zelf wereldwijd maar
3 exemplaren uit 1956 met deze optie.

Wie ben ik?
Mijn naam is Rinie Roodbeen, 51 jaar, ben gelukkig
getrouwd, heb 3 kinderen en ben ondernemer in de
Grafische sector.
 

Welk type en uit welk jaar?
Ik heb een Karmann Ghia coupé van april 1956 met stalen Golde
schuifdak.
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Wie doet het onderhoud?
Dat doe ik samen met mijn zoon die werkzaam is in de auto industrie.
 
Hoeveel km per jaar rijd je?
Veel te weinig! Hooguit 500 km per jaar.
 
Mag er wel eens iemand anders in je Karmann rijden?
Alleen mijn zoon en ik rijden erin.
 
Wat is de mooiste rit tot nu toe.
Voor mij is dat geen rit, maar allereerst de zoektocht naar de toch best wel zeldzame auto en het verzamelen
van de onderdelen waarvan iedereen zei dat ik die nooit zou vinden.
 
Wat is het beste muzieknummer om in een Karmann te beluisteren?
Ik heb er bewust geen radio in gezet, want ik luister liever naar het luchtgekoelde motorgeluid.
 
 

Is het “een poor man’s Porsche” ?
Dat zeker niet! Er worden af en toe biedingen op mijn auto gedaan die vergelijkbaar zijn met Porsche prijzen.
Wij hebben thuis 2 moderne en 1 oude Porsche, maar de 56er Karmann is toch wel de meest bijzondere en
mooiste auto die ik bezit. Dus zeker geen “poor man’s Porsche”!

Nog een leuke anekdote?
Ik kan er een boek mee volschrijven. Maar mijn leukste moment uit mijn
zoektocht naar onderdelen was dat ik van Lars Neuffer in 2004 de gele
genheid kreeg om in mijn eentje een gehele dag zijn onderdelenma
gazijn te mogen doorspitten. Ik kreeg de sleutel en hij zei; ik zie je aan
het eind van de dag wel weer… Dat magazijn lag in een klein dorpje
zo’n 10 kilometer van zijn bedrijf. Wat ik daar gezien en gevonden heb
was werkelijk niet te geloven. De Lowlight spatborden lagen torenhoog
opgestapeld op pallets van de Karmann fabriek. Ik heb die dag zelfs
Lars doen verbazen met de hoeveelheid NOS onderdelen die ik bij hem
heb gevonden. Van NOS aluminium zijraamlijsten voor een late 55er tot
aan NOS bumper rozetten voor 1 delige bumpers. Ik heb er tevens ori
ginele kachelkanalen voor een Lowlight gevonden met de stickers er
nog op. Er stonden zelfs nog zeldzame Karmann prototypes die Lars van
de Karmann familie had gekocht. Een dag om nooit te vergeten...
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Het laatste nummer (nr. 125 mei 2019) van Ghia Varia bevat heel veel
nostalgie van de afgelopen 25 jaar.
Op pagina 16 staan bijvoorbeeld enkele oude Ghia Varia’s uit de begin
periode afgebeeld.
Ik ben lid geworden tijdens de oprichtingsvergadering op 6 mei 1994 en
ben in bezit van alle Ghia Varia’s. Echter heb ik de eerste 63 nummers
niet ingebonden daarvoor mis ik 4 rode opbergmappen. Dit zijn de Ghia
Varia’s op A5 formaat (A4 dubbelgevouwen). Een leuke bijkomstigheid,
op de voorpagina van het laatste nummer (nr. 63) op dit formaat staat
Jan van Ruijven onze huidige voorzitter. 
Liggen deze rode opbergmappen bij jou ergens te verstoffen, dan neem
ik ze graag van je over.Je doet mij er een heel groot plezier mee.
Mijn naam is Peer van Heeswijk (lidnr 94011) en je kunt mij bereiken via
email peer@vanheeswijk.family  
 
Amicalement,
Peer en Mieke van Heeswijk

OPROEP !

NIET 25, MAAR 35 JAAR !!!!                                                     Peter de Jong

Op 16 juni jongstleden vond de
35ste editie plaats van de Nationa
le Oldtimerdag Lelystad. Dit evene
ment is ooit bedacht om de naam
van Lelystad op een herkenbare en
positieve manier uit te dragen. De
toenmalige, eerste burgemeester
van Lelystad, Hans Gruijters, gaf de
aanzet en vroeg aan William van
der Meulen, als manager pr &
stadspromotie, een dergelijk eve
nement te bedenken. Dat werd
dus een oldtimer-evenement. De
eerste editie vond plaats in 1984 en
telde 25 deelnemers. Maar ook
toen al werden er prachtige kijkob
jecten gepresenteerd: drie auto’s
uit het Nationaal Automobielmuse
um uit Raamsdonksveer. William
van der Meulen is trouwens nog
steeds voorzitter van het organise
rend comité.
In de loop der jaren moest het
evenement steeds verplaatst wor
den in verband met de steeds
grotere belangstelling. Vanaf 2011
vindt de Nationale Oldtimerdag
plaats in de Bataviahaven, waar
ruim 500 oldtimers op Vaderdag
welkom zijn. Er zijn bijzondere mer
ken aanwezig, er worden in 6 klas

sen prijzen uitgereikt en de lange
of korte rit voert de deelnemers
door het mooie Flevoland. Deelne
mers worden in de watten gelegd
met consumptiebonnen, lunch
pakketten en na afloop met een
goedgevulde goodiebag. Dit jaar
kreeg iedere deelnemer het schit
terende herinneringsboek, ter ge
legenheid van het 35-jarig jubile
um.
In 2016 kreeg de Nationale Oldti
merdag, op voordracht van de
Fehac, de internationale status
“high standard” toegekend door
de FIVA, als blijk van erkenning
voor de hoogwaardige kwaliteit
van het evenement. Er zijn in de
wereld slecht 7 events met een nog
hogere status “excellent”, waaron
der Pebble Beach.
Dankzij de vele enthousiaste deel
nemers, sponsoren, vrijwilligers
(waaronder Anja en Hubert Tribus)
en de hulp van de gemeente Lely
stad is de nationale Oldtimerdag
iedere keer weer een feest! Ook dit
jaar weer!!! Wie gaat er volgend
jaar mee?

Dit jaar maar met twee Karmanns. (Gert van Schaik en Peter de Jong.)
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www:opnieuwbekeken.nl

 
 

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

 

 

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 
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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

facebook.com/paruzzi.nl

Volg ons op facebook en maak kans 
op de prijzen die we aanbieden 
tijdens onze maandelijkse contest.

Elke maand een prijs te winnen

021130388801919

Het waren niet alleen de mo� en die 
afweken van die van de 1600 maar 
ook de klemmen hadden een kleinere 
maatvoering, we hebben nu ook de 
juiste maatvoering klemmen laten 
produceren voor de 1300 type 1.

Deze dop komt direct uit het magazijn 
van Volkswagen Duitsland, waardoor 
het VW logo op de bovenzijde niet 
ontbreekt.

De zwarte buitenplaat is nu net als 
het verchroomde model afzonderlijk 
verkrijgbaar.

Inlaatmofklemmen 1300 type 1Olievuldop type 1 injectieBuitenste dynamo achterplaat

01902

Aluminium standaard poelie

Editie 17 van onze technische reeks is gratis te raadplegen via onze webwinkel. 
Deze keer leggen we uit hoe de bougiecodering werkt, wat het verschil is tussen 
wisselspanning en gelijkspanning en demonteren we de McPherson van een 1303.

Technische reeks voor uw luchtgekoelde Volkswagen

Wolfsburg versnellingspookknoppen

05351 & 05352

Als je bent uitgekeken op de eenvoudige 
originele versnellingspookknop dan 
kun je de keuze laten vallen op deze 
solide versie voorzien van het Wolfsburg 
embleem. Voor de productie is gekozen 
voor massief kunststof wat een veel 
langere levensduur garandeert dan het 
origineel. Montage is binnen enkele 
minuten gebeurd, je draait je oude knop 
van de pook en vervangt hem voor deze 
vernieuwde versie.

Het is een stukje duurder maar dan 
heb je wel de beste standaard poelie 
die je kunt aanscha� en.

www.paruzzi.com/magazine/nl/17
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HET JAAR 1965.
Volgens de ledenadministratie hebben drie leden een Karmann uit 1965.

WAT WAS ER IN HET NIEUWS?????
Eerste Nieuwjaarsduik in de Noordzee bij Scheveningen.
Eerste uitzending Veronica Top 40. Nr 1: I Feel Fine: The Beatles
In de New Yorkse wijk Harlem wordt Malcolm X doodgeschoten.
Prinses Margriet verlooft zich met Pieter van Vollenhoven.
Provo wordt opgericht.
Verloving prinses Beatrix met Claus von Amsberg.
FC. Twente wordt opgericht.
De Mont Blanc-tunnel wordt geopend.
Het eerste nummer van Voetbal International verschijnt.
Start van popzender Hilversum 3.
De Zeelandbrug over de Oosterschelde geopend.
Singapore scheidt zich af van Maleisie.
Mies Bouwman start haar programma Mies en scene.
Hit van het jaar: De Dans van Zorba door Trio Hellinique.
De Rolling Stones brengen “I Can’t Get No Satisfaction” uit.

Provo was een ludieke beweging die midden jaren 60 ontstond. Tot de
oprichters hoorden Roel van Duijn, Rob Stolk en Ruud Schimmelpennink.
In de zomer van 1965 sloten de provo’s zich aan bij de happenings van
Robert Jasper Grootveld op het Spui in Amsterdam. Provo’s riepen op
tot grotendeels geweldloos anarchisme en het provoceren van de ge
vestigde orde. Ze presenteerden ook “witte plannen”, waarbij ook het
bekende “witte-fietsen-plan” hoorde. Acties rond het huwelijk van Beatrix
en Claus liepen, ook door hard optreden van de politie, uit de hand. De
happenings rondom “het Lieverdje” werden een fenomeen. In mei 1967
werd Provo opgeheven en ging over in de Kabouterbeweging, die meer
aansloot bij de opkomst van de hippies.

Peugeot 204  Opel Kadett B   Renault 16
NSU typ 110   Audi type 72
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porsche onderhoud

www.vwairhouse.nl
Marconistraat  28 •  2181  AK Hi l legom •  Tel .0252-544343 •  Fax.  0252-544283 •  info@vwairhouse.nl
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