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Internationaal Karmann Ghia Treffen Hoorn 2019 
Het Internationale KG Treffen met 130 Karmann Ghia’s is net achter de
rug en we zitten nog even stoom af te blazen. Er is door de Jubileum
commissie met 12 vrijwilligers 2 jaar hard gewerkt om er iets moois van
te maken, en dat was het ook.
 
Een dag voor het begin van het evenement, vrijdag 6 september, waren
al zo’n 50 Karmann Ghia’s op de grote parkeerplaats van het Van der
Valk Hotel Hoorn gesignaleerd, en uit Duitsland arriveerde om 11.00 uur
een grote (gesloten) oplegger met enkele unieke Karmann Ghia’s uit
de bijzondere verzameling van Volkswagen in Osnabrück: een Karmann
Ghia Coupé (prototype 14 1953), een Karmann Ghia (prototype 34,
cabriolet 1961), een Karmann Ghia Type 14 Cabriolet (voormodel 1958),
een Karmann Ghia Type 34 TL (designstudie 1965), en de Karmann Ghia
TC 145 uit Brazilië (voormodel 1975). Een eyecatcher was vooral ook het
schaalmodel 1:2 van een Type 14 cabriolet, die we bij de ingang van
de feestzaal konden showen.
 
De weersvoorspelling was niet geweldig (alhoewel dat in de praktijk
gelukkig nog best meeviel), maar de sfeer was opperbest. Uitstekend
was ook de accommodatie van het hotel, waar ons welkomstteam de
deelnemers een hartelijk welkom bezorgde. Het “Life Cooking Dinnerbuf
fet”, de feestavond, de tourritten op zaterdag en zondag, alles verliep
volgens plan, en de deelnemers uit 7 landen genoten van het gebode
ne. Ons organisatieteam kan terugkijken op een geslaagd evenement,
waar nog lang over gesproken zal worden. Verslagen zijn verderop in
dit clubblad te lezen.
 
Op het moment dat u dit leest, is waarschijnlijk ons allerlaatste evene
ment, de “Najaar rit/het Najaar weekend” (op 12 en 13 oktober in
Maastricht) al achter de rug. Samen met de succesvol verlopen “Voor
jaarsrit” zijn alle 3 de Jubileumevenementen achter de rug. De herfst
doet zijn intrede, en we gaan ons beraden over een mooi programma
in 2020.
 
Alle leden van de Jubileumcommissie, en degenen die rondom het ju
bileumevenement mee hebben geholpen om er een succes van te
maken: ‘HEEL HARTELIJK BEDANKT’. Het was in één woord, fantastisch!
 

VOORWOORD.                                                                                                           JAN VAN RUIJVEN.

INHOUD.

     3.           Voorwoord en Inhoudsopgave

     5.           Colofon/ De eerste KGCNrit.

     7/8.           Verslag Jubileum-Zomerrit.

     10/11.           Verslag Jubileumrit zaterdag Hoorn.

     12/13.           Impressies Jubileum Hoorn.

     14/15.           Verslag Jubileumrit zondag Hoorn.

     16/17.           Jubileumcolumn Gerard Dolfing.

     18.           Revisie motor cabrio.

     19.           Verslag Kleine Raampjes Dag Laren.

     20.           De auto van Piet.

     22.          Karmann Ghia strip.
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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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Hierbij heten wij jullie hartelijk welkom bij onze meeting. Wij hopen dat
het een gezellige dag wordt en dat de weergoden ons goed gezind zijn.
De rit naar Arnhem is ongeveer 30 km en gaat over een mooi stuk Velu
we. (hierbij de routekaart.)
Wij worden verwacht om 12 uur bij het Openluchtmuseum, waar wij een
apart parkeerterrein hebben, waar we dan mooi kunnen showen.
Vertrek van 't Hilletje is dan ook uiterlijk om 11.15 uur.
Degenen die nog geen financiële aderlating hebben ondergaan, ver
zoeken wij zich bij onze penningmeester Paul Brus te melden en dit met
hem te regelen.
Een prettige rit toegewenst en rij voorzichtig, want....... je hebt meer in je
handen dan je stuurwiel alleen, een Karmann Ghia.
Lynn en Peter van Ommeren.
 

Van Lucy en Hermann Rottiné kregen we de uitno
diging en de routekaart van de eerste rit, georga
niseerd door de KGCN. Datum: april 1995.

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
E evenementen@karmannghia
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
 

De jubileumfoto's in dit nummer werden gemaakt door:
 
Remco Witjes
Leliestraat 35  6942XL Didam
witjesman@hotmails.com     witjesman.wordpress.com
Tel: 0628165909
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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 
 

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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“Ja, goed zo! Alle neusjes precies
naast elkaar!” De vriendelijke verkeers
regelaar had het over de “neusjes”
van onze Karmanns. Later werd duide
lijk waarom hij zo overduidelijk ver
kleinwoorden gebruikte. Behalve ver
keersregelaar was hij namelijk ook ei
genaar van het  Minidome, het Natio
naal Miniatuur Museum.

Toen alle “neusjes” eenmaal goed
geparkeerd stonden, was het neu
zen tellen in de “Schildkamp”, het
startpunt van de Zomerrit in Aspe
ren. In totaal hadden zich 34 equi
pes aangemeld voor de rit van 90
kilometer, een mooi succes voor de
beide organisatoren Loes en Jan
van Ruijven.
Tijdens de koffie werd Fred Sijm nog
geëerd voor zijn 25jarig trouw lid
maatschap. 

Na de uitleg en mededelingen kon in 3 groepen gestart worden, wederom in goede banen geleid door de
vriendelijke en precieze verkeersregelaar. Deze procedure was noodzakelijk in verband met het fotomoment
bij kasteel Merckenburg in Heukelum. Een fotograaf maakte namelijk van iedere equipe een foto met het
mooie kasteel op de achtergrond. 

Zomerrit West-Betuwe Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.        zondag 7 juli
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De kasteelfoto wordt naar iedere deelnemer persoonlijk gemaild.
Wilt u meer werk van de fotograaf bekijken, kijkt u dan op www.53classics.com 

De rit voerde ons door kleine dorpjes van de West-Betuwe en Vijfheerenlanden. Wel eens gehoord van Arkel,
Hoogblokland, Hoornaar, Goudriaan, Langerak, Meerkerk of Schoonrewoerd?  Kleine vestingsteden met
schitterende oude gebouwen en stadswallen, afgewisseld met Hollandse landschappen met langgerekte
dorpen, sloten met knotwilgen, hier en daar een molen en groene weiden. En natuurlijk de Linge!
Bijna aan het eind van de rit kon in Asperen een bezoek gebracht worden aan het Minidome, het museum
van de trotse verkeersregelaar Berndt Roelvink. Vanaf zijn 7dejaar verzamelt hij miniaturen en heeft er inmid
dels ruim 7000 vergaard. In een vaste looproute kon iedereen de miniaturen aanschouwen in de twee, hoe
kan het ook anders, kleine tentoonstellingsruimten van zijn huis. Wie heeft er nog meer dan twee Karmanns
gezien?

Weer bij de “Schildkamp” aange
komen, werden Loes en Jan verrast
met twee schapenbeeldjes, ge
maakt door kunstenaar Goss.

Om 5 uur werd duidelijk dat een aantal leden nog  andere interesses
heeft, dan alleen de Karmann Ghia. De vrouwen-WK-finale begon en,
al dan niet uitgedost met attributen uit de Oranje-verkleedkist van Nico
Zwakman, ging een deel van de groep de verrichtingen volgen op een
groot scherm in een van de zalen van het hotel. De barbecue was uit
stekend, maar kon het verlies van de Oranje-dames niet helemaal goed
maken.
Wederom een mooie Zomerrit. Loes en Jan, bedankt!
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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?

9
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Verslag rondrit zaterdag 7 september.                                                         Michel en Marion Peters.

Na de briefing en voorstelling van
de kaasdragers begon de rondrit.
Wij kregen de route B, dus linksom
vertrekken richting Hoorn. Bij de
eerste stoplichten lieten wij een
groep Duitse Karmann Ghia-rijders
voorgaan zodat wij ineens andere
auto’s te zien kregen dan die van
onze groep en dat was erg leuk.
Vooral onze Duitse voorganger die
naar iedereen zwaaide die maar
stil bleef staan en stonden te kijken
naar de Karmann Ghia’s die langs
kwamen.

Al snel ging de slinger Karmann Ghia’s de dijk op en
kregen we een weids uitzicht op het Markermeer.
Prachtig. Daarna volgde er weer een high-light name
lijk de school van Dick Trom. Na een aantal kleine
plaatsjes als Hobrede, Kwadijk en Middelie met
prachtige stolpboerderijen volgde de route richting
Edam. Een stilgevallen type 34 kreeg direct hulp van
een andere Karmann Ghia-bestuurder. Zo hoort het.  
Edam, een schitterde plaats waar de tijd leek stil te
staan. Mooie grachten en grachtenpanden en als
kers op de taart een heel smal ophaalbruggetje. Daar
werden we opgewacht door fotograaf Remco en zijn
vrouw Elke die prachtige plaatjes schoten van de
passerende auto’s. 

Was het Nick of was het Simon?

De route werd vervolgd richting Volendam. Er passeerde ons een nieuwe donkergrijze Jaguar met daarin
Nick (of was het toch Simon?). Waarschijnlijk zullen we het nooit weten. We besloten van de route af te wijken
en te lunchen bij restaurant Smits Bokkum, bekend om de huisgerookte vissoorten en kibbeling. Het was er
stervensdruk maar de bediening deed zijn uiterste best om onze groep te herbergen. We hebben er heerlijk
gegeten.

10
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Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de Karmann Ghia Club Nederland was er kermis in Volendam
waardoor de route niet echt door het centrum kon maar dat houden we een volgende keer graag tegoed.
 
Na Katwoude volgde Monnickendam. Erg mooi om te zien dat de ringvaarten het verschil in waterhoogte
maakten. Aan de linkerkant van de weg was het waterpeil wel een meter lager dan aan de rechterzijde waar
het gelijk was aan de weg. Via Ilpendam ging de route richting Purmerend. Onderweg kwamen we al veel
van de A-route rijders tegen. De Belgische gifgroene Karmann cabrio met bestuurders getooid met bijpas
sende gifgroene mutsjes willen we een compliment geven. Zij bleven ook bij een regenbui open rijden. 

Via Middenbeemster, Beets, Avenhorn en de Goorn richting de feestbasis, Hotel van der Valk in Hoorn. Na
ongeveer 90 kilometer en een 8-tal regenbuitjes kwamen we hier aan. 

Voor onze buitenlandse
gasten kon het allemaal
niet Hollandser. Ophaal
bruggen en water, mo
lens, boerderijen, zeilbo
ten, trapgevels, wijdse
blikken, koeien en fiet
sers maar ook wegver
smallingen, verkeersdrem
pels en vrijgezellenclubs.
Ze moeten zich kostelijk
vermaakt hebben, net
als wij trouwens.
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Impressie van het KGCN-jubileum-weekend Hoorn 7 en 8 september.
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Verslag rondrit zondag 8 september.                                                  Marja en Raymond des Bouvrie.

Mij is gevraagd een stukje te schrijven over de zondagrit op de tweede dag van het jubileum weekend.
Natuurlijk wil ik dat, maar ik wil het niet alleen over de tweede dag hebben.

Wat was het een prachtig weekend !! 

Veel mooie auto’s, prachtige en blije mensen, goede
temperatuur met af en toe en buitje en toch ook nog
behoorlijk wat zon. 
 

Na een prachtige rit de eerste dag, het heerlijke life
cooking buffet, de gezellige feestavond, mooie
kamer, prima bed en super ontbijt, zijn we klaar voor
de briefing, 3-talig, van Jan van Ruiven. Daarna
konden we vertrekken. Helaas bij het vertrek een
beetje miezer. 
Met het blokje kaas, dat we bij de start van de rit
kregen, en de routebeschrijving in de hand vertrokken
we vol overtuiging en enthousiasme. Trots dat we de
eerste dag foutloos de prachtige route hadden gere
den. Dat gaan we vandaag nog maar eens doen.
Helaas, nog geen kilometer op weg en we zaten al
verkeerd. Niet opletten en klakkeloos achter een
Karmann aanrijden gaat niet altijd goed. We waren
niet de enige !! Gelukkig hadden we al snel weer de
juiste weg te pakken. De route bracht ons langs
prachtige boerderijen, waarvan de meeste de kleur
groen/blauw hadden. Mooie slingerweggetjes met
grote bomen, in Zwaag en Schellinkhout, waar hele
oude prachtige boerderijen tussen mooie nieuwe
huizen stonden, bracht ons naar de Zuiderdijk waar
we langs het IJsselmeer reden. 

14
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Grote donkere wolken boven ons met daar tussen een flauw zonnetje, zeilboten op het water en een sliert
van Karmannen. Mooier kan een zondagochtend toch niet zijn. 
Op de dijk kozen wij er voor om bij de eerste splitsing af te buigen, met een keertje steken en goede stuur
manskunst, kwamen we in het dorp aan om vervolgens weer aante sluiten bij de andere Karmannen. Al snel
arriveerden we daarna bij het Citroen museum, dat speciaal voor ons was geopend.  Velen hebben binnen
een kijkje genomen. 
Zelf hebben we dat niet gedaan, omdat we op tijd terug wilden zijn. Enthousiaste reacties hebben wij gehoord,
dus dat komt op ons lijstje “wat nog te bezoeken”. 

Mooie auto's en blije mensen!!

Na de stop bij het museum, heerlijk
open kunnen rijden. Op een gege
ven moment hadden we niet meer
de juiste route en na een aantal
keren over het zelfde weggetje en
kruising te hebben gereden, beslo
ten we de kortste weg terug naar
het hotel te nemen. 
 
 
 

In het hotel nog een laatste woord
van dank door Jan met daarbij de
wens voor ieder een goede terug
reis. Er werd nog wat nagepraat of
men ging huiswaarts.  
 
 
Het was een top weekend! 

15
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Een terugblik naar het 25-jarig jubileum.                                                                    Gerard Dolfing.

Al weer dik 20 dagen geleden dat het 25-Jarig jubile
um van de KGCN plaatsvond. Vooraf waren de 130
inschrijvingen snel vergeven. 130 Inschrijvingen staat
ook gelijk aan 130 Karmann Ghia’s. Maar als ik zo de
parkeerplaats bij het Van der Valk Hotel bekeek,
waren er zeker meer dan 130 Karmann Ghia’s op het
evenement aanwezig. Deelnemers die uit heinde en
verre naar Hoorn waren afgereisd. Op de parkeer
plaats in Hoorn was het een krioelend mierennest met
één verbindende factor, onze geliefde en vertroetel
de Karmann Ghia. Maar al deze deelnemers aan het
jubileum moeten toch zeker nog andere motieven
hebben gehad om deel te nemen? Wat zijn nu eigen
lijk de verbindende factoren? 

Nog maar ongeveer 1800 dagen tot het
30-jarig jubileum in 2024.........

Natuurlijk lag Hoorn voor veel deelnemers niet direct
om de hoek. Voor ons was het bijvoorbeeld een rit
van ruim 3 uur. Het kan, als het moet sneller, maar
uiteraard vermijden wij de snelwegen van en naar
Hoorn. Drie uur lijkt lang, maar vele buitenlandse rij
ders zullen vele uren langer opgesloten hebben ge
zeten in hun bolide. De rit naar Hoorn is dus voor allen
al een uitdaging op zich. Je weet nooit van tevoren
of je onderweg technische of andere problemen
krijgt. De Karmann Ghia blijft immers een klassieke
auto met af en toe een mankement(je). Bijvoorbeeld
onze Deense deelnemer Michael Kuehn. Hij strandde
met zijn Karmann Ghia op de Afsluitdijk. Flinke olielek
kage bij de oliedrukmeter. Door de ANWB was hij in
ieder geval van de Dijk afgehaald (pluspunt). Maar,
deze had hem weer in Friesland aan het begin van
de dijk neergezet (minpunt). Dan komt ook de be

hulpzaamheid vanuit de Karmann familie om de hoek
kijken. Johan Coesant heeft hem geholpen en met
de autotrailer zijn Karmann in Friesland opgehaald.
Na wat belletjes werd ook een oliedrukschakelaar
gevonden. Ronald van Engelenburg was bereid deze
uit een in zijn bezit zijnde en niet gebruikt motorblok
te schroeven om Michael zodoende weer op weg te
helpen. Michael heeft verder geen problemen meer
gehad en heeft Denemarken weer bereikt zonder
verdere problemen. Tijdens het jubileum weekend
zullen er dan ook zeker gesprekken veel gesprekken
zijn gevoerd over pechgevallen, mysterieuze storin
gen en hun oplossingen, technische tips-en-trucs,
triomftochten en andere benzinegesprekken.
 
 
 

Ook het spic-en-span laten blinken is net het verschil tussen wassen,
poetsen en waxen en polijsten. Op zo’n het jubileum tref je de poetsers
en de rest aan. De poetsers zorgen er het hele weekend voor dat de
bolide er spat zuiver bij staat. Na regenbuien, die er ook helaas waren,
wordt de auto snel ontdaan van de aanwezige regendruppels. De hele
Karmann wordt door hen liefdevol drooggewreven. De restgroep poetst
wel de auto van tevoren, maar gedurende het weekend vinden ze het
wel best en besteden hun tijd aan andere dingen. Ondanks deze twee
uitersten integreren deze groepen zeer goed en dit was zeker op het
jubileum niet anders
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Op het 25-Jarig jubileum waren er deelnemers uit heel
Europa. Duitsland, Denemarken, België, Frankrijk,
Zweden, Engeland en Oostenrijk. De taal tijdens de
meeting was KG. KG staat niet voor de gebruikelijke
kilogram, maar is de internationale voertaal Karmann
Ghia Taal. KG kent geen grenzen en wordt geken
merkt door de hele dag kletsen, zwetsen en veel en
onbedachtzaam praten met handen en voeten. De
taal was zeker geen onoverkomelijke barrière voor de
deelnemers tijdens het jubileum, maar eerder een
verbindende factor. 
 
En dan is er uiteraard ook nog het weer. September
is in onze Gregoriaanse kalender de eerste maand
van de meteorologische herfst. De weersvoorspellin
gen voorafgaand aan het jubileum zijn zeker door
alle deelnemers in de gaten gehouden. De voorspel
lingen waren een week van tevoren niet al te best.
Droog bleef het ook zeker niet, met af en toe een
flinke hoosbui. Maar er kon ook door de cabriorijders
open worden gereden. “Diehards” Vincent en Bianca
Peters heb ik vele kilometers met de kap open zien
afleggen. Tijdens het jubileum is het weerpraatje ook
zeker een sociaal smeermiddel geweest voor de
deelnemers. 

Tijdens het jubileum mocht de Karmann Ghia tweemaal worden uitgelaten. De organisatie had twee
prachtige ritten uitgezet door het Noord-Hollands landschap. Ritten die al slingerend over de meest prachti
ge dijkjes en de meest smalle bruggetjes. Als je dan op zondag stilvalt met zo’n 100 Karmann Ghia’s op een
dijk doordat een medeweggebruiker met zijn Audi de dijk is afgereden, wordt er met geen woord geklaagd
over het ontstane fileleed. De berging van de Audi heeft zeker drie kwartier geduurd. Gedurende deze tijd
zijn er honderden prachtige foto’s gemaakt en heeft iedere Karmann Ghia eigenaar met veel plezier zitten
kijken naar deze lange stoet van glimmende bolides. Geen kwaad woord, puur genieten. Ook was het mooi
om te zien dat buitenlandse deelnemers op sleeptouw werden genomen door de Nederlanders. Samen
oprijden om de route tot een goed eind te brengen. 
 

Al deze verbindende factoren hebben bijgedragen aan een geweldig en supergezellig jubileum weekend.
Eentje die we ons nog lang zullen heugen. Nog maar ongeveer 1.800 dagen tot het 30-jarig jubileum in
2024. Lijkt nog ver weg, maar dat is het zo…..
 

Ook de feestavond droeg bij aan
het “feest-en-wij gevoel”. Ik heb mij
nooit gerealiseerd dat Hollandse
muziek ook wordt gewaardeerd in
het buitenland en hierdoor ook
een bindende factor kan zijn. Ne
derlandse en buitenlandse deel
nemers in een lange polonaise
door de feestzaal is toch wel een
beeld dat internationale verbroe
dering uitstraalt. 
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HET REVISEREN KARMANN GHIA CABRIO VAN HANS DE VRIES DOOR HANS DE VRIES

 
Begin 2014 was de restauratie van
mijn Karmann Ghia klaar. Ik had
kosten nog moeite gespaard en
had alles onder handen geno
men. Alles? Nee, eigenlijk niet alles.
De motor had ik ongereviseerd, m.
u.v.  de motorbeplating, weer
terug laten zetten. Op het oog zag
die er wel mooi uit. Maar ja, in mijn
garage had ik een plaat onder het
blok liggen vanwege (olie) lekka
ge. Tijdens de technische dag van
2018 werd mij in een workshop over
motoren duidelijk dat mijn stukje
mechaniek in slechte staat ver
keerde.
Inmiddels zijn we aangeland in
Rosmalen, bij het Kever Winter Fes
tijn. In mijn rondje over de beurs
liep ik tegen Koos Alards aan, In zijn
stand stond een complete 1500cc
motor waarvoor hij voor elke cc €1,-
rekende. Vol ongeloof ging ik met
Koos in gesprek. Maar al snel
maakte ik een afspraak met hem
om mijn motor te brengen voor
revisie.
Dirk van der Zwan was bereid mij
te helpen. Samen met Dirk doe ik
al heel wat klusjes. We gaan ook
door het leven als “Buurman en
Buurman”.
 

 
Het moment was daar om de
motor uit de Karmann Ghia te
halen en deze naar Koos Alards in
Melderslo (in de buurt van Venlo)
te brengen. De motor achter in de
VW Golf gezet en samen met Dirk
de motor naar Koos gebracht.
Eenmaal in Melderslo aangeko
men zagen we een mooie werk
plaats met onvoorstelbaar veel
motorblokken die nog onder han
den genomen moesten worden.
Een geweldige speeltuin voor tech
neuten.
Koos vroeg mij of ik mijn eigen blok
wilde houden. Aangezien ik geen
matching numbers heb, hield ik
daar niet aan vast. De motor ver
volgens uit de kofferbak van de VW
Golf gehaald en met het volste
vertrouwen achter gelaten.
 
 
Enkele weken later kon ik de motor weer ophalen. Ik was blij verrast, de
motor zag er prachtig uit. Niet de buitenkant ziet er prachtig uit, de in
gewanden zijn ook prachtig. Op mijn vraag was er allemaal gedaan is,
kwam Koos met het volgende lijstje
-  Carter gelijnboord
-  krukas geslepen
-  nieuwe cilinders en zuigers en veren. 
-  Geklokte nokkenas.
-  (Scherpe)  Koppen zijn gereviseerd omdat het enkel poorts koppen zijn.
-  Nieuwe geleiders zittingen gefreesd
-  kleppen gefreesd.
-  Gevlakt bij een dubbel poorts zet ik nieuwe koppen er op.
-  De rest is van de oude motor.
-  Nieuwe dynamo geplaatst, want de oude zou gegarandeerd op korte
termijn (weer) problemen gaan geven.
Monter ben ik met de nieuwe krachtbron naar Dirk gereden. Samen
hebben we de motor op z’n plek gezet. Dat is sneller gezegd dan ge
daan. Het is best een klusje, maar wel voldaan als het allemaal lukt.
Inmiddels ben ik alweer ruim 1000 km verder, is er al nieuwe olie ingegaan
en zijn de kleppen gesteld van 020 naar 015.
U begrijpt dat ik als Rotterdammert blij ben dat de kleppen van 020 zijn
afgegaan.
Heerlijk kan ik weer samen met Louise of Dennis de weg onveilig maken.
Dankzij Koos. Want Koos is grandioos.

"Buurman en Buurman"
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Op zondag 4 augustus 2019 was
het weer zover. De 4e kleine raam
pjesdag werd weer gehouden op
het Zevenend in de gemeente
Laren.
Wat een aantal jaren geleden is
begonnen als een kleinschalig
evenement voor de wat oudere
luchtgekoelde volkswagens, op
geleukt met speciale uitvoeringen
hiervan, is het inmiddels uitge
groeid tot een volwaardig schitte
rend evenement. Dit schitterende
kwam zeker ook tot uiting door de
kwaliteit van de tentoongestelde
auto’s, dit was van een hoogstaan
de kwaliteit. Ook het weer werkte
deze dag volop mee.

Overigens is dat ook geen straf als
je zo’n mooie auto bezit. Uiteraard
was ook onze club ruimschoots
vertegenwoordigd en zonder onze
andere leden tekort te doen, vol
gens mij waren dit wel de mooiste
Karmann Ghia,s die onze leden
bezitten. Herman Bossink mocht
zelfs een prijs in ontvangst nemen
voor de meest originele niet-kever.
Van harte Herman.
Om 3 uur werd de prijsuitreiking
gehouden en was deze mooie dag
weer bijna beëindigd.
Hopelijk mogen we volgend jaar
de 5 editie verwelkomen op deze
mooie locatie.

                                             KLEINE RAAMPJES DAG TE LAREN 2019

De 4e kleine raampjesdag op
het Zevenend te Laren op zon
dag 4 augustus 2019

De schitterende auto´s van onze
leden

De prijswinnende Karmann Ghia
van Herman Bossink. Proficiat!!!!!

Er stonden schitterende brilkevers,
welke als het ware zo uit de fabriek
gerold konden zijn, evenals de
meeste ovalen. Volgens mij zijn de
eigenaren van deze auto’s langer
aan het poetsen dan dat er daad
werkelijk in gereden wordt. 

De KGCN heeft 2 nieuwe banners, ontworpen en uitgevoerd door
Goedkoopstedoek.nl
De tweede was een cadeau van dit bedrijf aan de jubilerende KGCN.
Nogmaals dank!
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Ik zal ze uitzwaaien: Jan met de auto van Piet.
 
Jan en Grietje Kortholt

De auto van Piet.
In gesprekken met anderen over oude auto’s komen vanzelfsprekend stallingsmogelijkheden ter tafel en
dan komt natuurlijk het verhaal van…..de auto van Piet. Voor menigeen valt het volgende verhaal in de
categorie sterke verhalen. Men kijkt je vol ongeloof aan of je gedronken hebt of teveel hebt gesnoven van
een bus remreiniger.

Waar het land vlak is en het zicht weids, koeien grazen,
graanvelden wuiven en smalle wegen de landerijen
doorkruisen, vinden in het weekend vreemde feno
menen plaats. Als het weer het toelaat gaan de
schuurdeuren open, zoeken kippen een andere
slaapplaats en komen vervlogen tijden tot leven.
Pruttelend en ronkend gaan ze naar buiten: Katten
ruggen, Snoeken, Kevers en andere soorten. Ze gaan
dan toerend en genietend door het landschap. Aan
het eind van het seizoen verdwijnen ze weer in stoffige,
donkere, koude schuren om daar weer te wachten
op betere tijd.
Zo niet de auto van Piet. Deze groene VW Karmann
Ghia uit 1968 kan zich ieder jaar weer verheugen op
zijn eigen plekje in de huiskamer. Genietend van
vloerverwarming, sfeerverlichting en huiselijke gezel
ligheid is het goed toeven in de provincie Groningen.
De Karmann staat namelijk gauw 6 maanden per jaar
in de huiskamer van het verbouwde woonboerderijtje
van Piet en zijn vrouw. Naar buiten en naar binnen
was nooit een probleem via de tuindeuren. De auto
moest buiten wel gestart worden, want anders zou
den er zwarte vlekken van de uitlaat op het behang
kunnen komen.
 

Piet en zijn vrouw hebben een Karmann Ghia al 11 jaar in bezit, maar ze worden een dagje ouder en licha
melijke mankementjes maken het niet altijd even gemakkelijk om in de Karmann plaats te nemen en te gaan
toeren. Daarom gaat de Karmann nu naar Jan.

Maar wat is er dan zo bijzonder?

Maar de auto van Piet is nu de auto van Jan. De omgeving zal veranderen in bos en heidevelden, Drentse
schaapjes en hunebedden. Een eigen plekje in de huiskamer zit er niet meer in. Hopelijk zal een al aanwe
zige Karmann Ghia voor licht, warmte en gezelligheid zorgen in de donkere en koude schuur. Maar als het
weer het toelaat zullen de deuren weer opengaan en wie weet wordt er dan deelgenomen aan een tourrit
van de Karmann Ghia Club ergens in Nederland.
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Nieuw bij Paruzzi 

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

18986

We hebben het assortiment voor 
de Karmann Ghia ruim uitgebreid 
voor zowel de coupé als de cabriolet 
en kunnen nu voor de meest 
voorkomende bouwjaren alle ruiten 
uit voorraad leveren. 

Karmann Ghia ruiten

0450405383

04332

We hebben de vliegwielen voor de 
1800 en 2000 cc motoren voorzien van 
een  228 mm koppelingsplaat nu ook 
op voorraad.

Als de fuseepenhouders te ver zijn 
uitgesleten, kan ook een revisieset 
geen uitkomst meer bieden en zal 
je de fuseepenhouders moeten 
vervangen.

Deze speci� eke 5 mm dikke 
drukringen zijn alleen bedoeld voor de 
montage van de bovenste fuseekogel. 
Nieuw in het Paruzzi assortiment en 
worden per paar geleverd.

Chroommolybdeen vliegwielen Fuseepenhouders Kever en Ghia

Bovenste fuseekogel drukringen

22148

Deze buis, die de verbinding 
maakt tussen de bocht naar het 
lucht� lterhuis en de bocht naar de 
carburateur, is een koppeldeel dat 
vaak last heeft van verdroging. 

Lucht� lter aanzuigbuis

www.paruzzi.com/magazine/nl/18

Wielspeling afstellen
Een versnellingsbak pakkingset hebben 
we al vele jaren in ons assortiment onder 
nummer 01415 maar deze is niet geschikt 
voor wagens t/m 1960 en erg beperkt qua 
samenstelling. Met deze drie nieuwe sets, 

Met editie 18 van het Paruzzi 
magazine kunt u nu zelf de 
wielspeling van uw VW afstellen.

10771

Dit afsluitrubber is te vinden bovenop 
de B-stijl van de Karmann Ghia 
cabriolet (dit is de stijl waar onder 
andere het slot van de deur in valt). 

B-stijl afsluitrubber Ghia cabrio

05414, 05415, 05416

A-kwaliteit versnellingsbak pakkingsets
die niet alleen beter zijn samengesteld 
maar kwalitatief ook gelijk staan aan 
het origineel, heeft de Karmann Ghia 
rijder meer keuze bij het reviseren van 
zijn luchtgekoelde motor.
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Olivier Marin is de auteur van de
stripreeks “De autoreportages van
Margot” (in het Frans: Les enquêtes
auto de Margot). Elk album draait
rond een cultauto uit vervlogen
tijden. De eerste drie gaan over de
legendarische modellen van het
merk Citroën: respectievelijk de
Traction Avant, de DS en de eend
(2PK). Nummer 4 was gewijd aan
de Fiat 500. Nummer 5 heet “Kevers
en Beetles” (in het Frans: Coccinel
les et Scarabées) en brengt –
jawel – hulde aan de luchtgekoel
de Volkswagen.
 
We zijn in 1962. Vanwege de trap
auto uit haar jeugd wil Margot
Foilleret (met als meisjesnaam Ro
sewood) naar Wolfsburg. Zij is jour
naliste bij het Franse magazine “
Auto Revue” en voert een onder
zoek naar de oer-Kever. Herr Tap
pert, de vertegenwoordiger van
VW France, rijdt in een Karmann
Ghia lowlight en geeft haar een
lift… Ook Heinz Nordhoff en de
Belgische invoerder D’Ieteren komen
trouwens voor in het verhaal. De
rest verklappen we lekker niet.
 
Zoals te zien op deze plaatjes wor
den de auto’s mooi in beeld ge
bracht. Het album uit 2018 is te
verkrijgen bij uitgeverij Silvester (in
het Frans: éditions Paquet). Veel
leesplezier!

DE KARMANN GHIA IN DE STRIP (deel 2) – Wilfried Kennes
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