
1 
 

 

 
 
KARMANN GHIA CLUB NEDERLAND 
 
NIEUWSBRIEF 
 

 

Datum: 5 december 2020      

       

Jaargang 4, nummer 7 

Beste clubvrienden, 

 

Rutte en De Jonge blijven bezorgd over toe- of afname van de besmettingen en gaan pas op 8 december bekend 

maken welke mogelijkheden voor verruiming van de maatregelen zij zien voor de maand december. We moeten  

afwachten en hopen dat we toch nog op een plezierige manier de feestdagen kunnen doorbrengen. 

 

Ondertussen gaan we gewoon door met de werkzaamheden voor onze club, althans, voor zover dat mogelijk is. 

Midden december gaan jullie in ieder geval weer een mooi clubblad ontvangen, waar de redactie haar uiterste 

best op heeft gedaan. In dat clubblad treffen jullie o.a. de activiteitenkalender aan voor 2021 (in deze nieuwsbrief 

alvast een voorproefje). We hopen dat we niet weer onze activiteiten vanwege de Coronamaatregelen moet 

annuleren. Wel hebben we met de organisatoren afgesproken om ernaar te streven het programma van de 

activiteiten zoveel mogelijk aan de Coronamaatregelen aan te passen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat 

we aan de deelname een limiet moeten stellen van bijvoorbeeld maximaal 30 personen. In dat geval is het zaak om 

zo snel mogelijk in te schrijven. 

 

NIEUWE LEDENADMINISTRATEUR. 

 

Degenen die op 13 september bij 

onze Algemene Ledenvergadering 

zijn geweest, hebben gezien dat 

onze ledenadministrateur, Rinus 

Coert, afwezig was. De presentatie 

werd door Hans de Vries verzorgd. 

Rinus heeft zijn functie van 

Ledenadministrateur neergelegd en 

is inmiddels verhuisd naar 

Duitsland. Hij blijft nog wel lid van 

de club. We hebben Rinus uiteraard 

bedankt voor het werk wat hij heeft 

gedaan en wensen hem veel geluk 

in zijn nieuwe Heimat. 

 

Door het vrijkomen van zijn functie 

zijn wij op zoek gegaan naar een 

vervanger. Dat is Rein Bonhof 

geworden, bij velen wel bekend.  

Rein is inmiddels benoemd en Rinus heeft zijn taak aan hem overgedragen.  
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Breed onderzoek van KNAC en BOVAG wijst uit: consument ziet waterstofauto als duurzaam alternatief 

 

Den Haag, 17 november 2020 - De waterstofauto wordt gezien als een interessant alternatief voor benzine- 

en elektrische auto's. Dit blijkt uit een grootschalig kwalitatief onderzoek, uitgevoerd door de Koninklijke 

Nederlandsche Automobiel Club (KNAC) en BOVAG. Van het ondervraagde algemene publiek blijkt 47% 

bereid tot 10 minuten om te rijden om waterstof te kunnen tanken. Moet er langer dan 20 minuten worden 

gereden, dan haakt men af, zo blijkt onder meer.  

 

Het onderzoek is uitgevoerd onder KNAC-leden, leaserijders en het algemene publiek. Met name het feit dat 

waterstofauto's geen gebruik maken van een groot en zwaar accupakket, zoals in batterij-elektrische auto's, 

noemt 80% van het algemene publiek als belangrijk voordeel. Andere pluspunten van waterstofauto's die 

worden genoemd zijn: geen CO2-uitstoot en geen luchtverontreiniging. Vooral de KNAC-leden zien de grotere 

actieradius van waterstofauto's en het sneller kunnen tanken ten opzichte batterij-elektrische auto's als een 

belangrijk voordeel. De impact van de accu op het milieu blijkt onder de respondenten een gedeelde zorg.  

 

TANKSTATIONS, VEILIGHEID 

Het gebrek aan waterstoftankstations en de hoge aanschafprijs van waterstofauto's zien alle drie categorieën 

van ondervraagden als een belangrijk nadeel. Het argument dat waterstof minder groen zou zijn dan vaak 

wordt beweerd wordt ook door KNAC-leden genoemd. Een deel van het algemene publiek en de leaserijders 

zet vraagtekens bij de veiligheid van waterstof omdat het explosief is. Opvallend is dat dit aspect van veiligheid 

bij de KNAC-leden niet speelt. 

 

In het onderzoek is onder meer de vraag gesteld wie zich als eerste in een waterstofauto ziet rijden. Onder de 

automobilisten met een eigen auto scoren de KNAC leden (16%) het hoogst. Onder de groep leaserijders 

scoren de werknemers met een leaseauto van de werkgever het hoogst (29%). Zij geven aan vaker bereid te 

zijn om langer te rijden naar een waterstoftankstation. Ongeveer 8% van deze leaserijders is zelfs bereid om 

een half uur te rijden naar het dichtstbijzijnde tankstation.  

 

KNAC, BOVAG 

Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met BOVAG, met als doel de interesses en de verwachtingen 

van de consumenten inzake waterstofauto's in kaart te brengen. Zowel het kennisniveau, de diverse opinies 

als de onderliggende gedachten en argumenten komen door dit kwalitatieve onderzoek in beeld. 

 

In een reactie op de resultaten laat de KNAC weten verheugd te zijn met de 

inzichten die het onderzoek biedt, niet eerder namelijk is er een grootschalig 

kwalitatief onderzoek onder consumenten uitgevoerd. De KNAC gaat alle inzichten 

actief delen met de relevante partijen en zal hierbij ook steeds het perspectief van 

de consument onder de aandacht brengen. 

 

BOVAG vindt de opgedane inzichten nuttig en zal die delen met leden en 

stakeholders. Het is duidelijk dat waterstof nog een lange weg heeft te gaan, maar 

dat het wel een aandrijving met potentie is.  
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ONDERZOEK 

Het onderzoek heeft gebruik gemaakt van de onderzoeks- en dialoogtechnologie van CircleLytics en is in twee 

fasen uitgevoerd. In de eerste ronde gaven de respondenten antwoord op een aantal gesloten en open 

vragen. Door middel van de dialoogtechnologie zijn belangrijke topics en meningen uit de toelichtingen op de 

open vragen gefilterd. In de tweede ronde werd de respondenten gevraagd op deze resultaten te reageren. De 

technologie filtert de meningen met het meeste draagvlak uit. Deze methode geeft de respondenten veel 

vrijheid om aan te geven wat volgens hen de belangrijke onderwerpen zijn. De uitkomsten van ronde 1 van 

het onderzoek zijn gebaseerd op 1.275 respondenten, waarvan 500 KNAC leden, 500 algemeen publiek en 

275 leaserijders. Aan ronde 2 deden 400 man algemeen publiek mee, 380 KNAC-leden en 200 leaserijders.  

  
FEHAC NIEUWS 

Oproep voor deelname aan de Contactgroep Duurzaamheid 

 

In 2017 heeft de Fehac besloten tot de oprichting van een Commissie Duurzaamheid (CDZ), als onderdeel van een 

beleid dat stoelt op drie pijlers: Mobiel Erfgoed, Public Affairs en Duurzaamheid. De voorzitter van de commissie is 

tevens bestuurslid van de FEHAC. Vrijwel direct is de commissie aan de slag gegaan met het inventariseren van 

relevante onderwerpen en het opstellen van een Plan van Aanpak. Diverse resultaten zijn geboekt, zoals te lezen 

valt in de jaarverslagen over 2018 en 2019. Op de FEHAC-website zijn kennisbladen gepubliceerd over Reparatie & 

Onderhoud, over Opslag & Stalling. Veel studie is inmiddels verricht op het gebied van schone(re) brandstoffen. 

 

Het Plan van Aanpak wijst nadrukkelijk op het belang van het delen van kennis en ervaringen bij en tussen 

verenigingen zoals die van ons, omdat de clubs nauw betrokken zijn bij het in standhouden van mobiel erfgoed. In 

dit verband wordt gepleit voor het opzetten van een Contactgroep Duurzaamheid. 

De Commissie Duurzaamheid zoekt contact met personen die geïnteresseerd zijn in onderwerpen die te maken 

hebben met duurzaamheid (uiteraard in relatie tot het bezitten, behouden en gebruik van oldtimers). Deze 

personen kunnen – bij voorkeur namens onze vereniging – deel uitmaken van de Contactgroep Duurzaamheid. 

Samen met deze contactgroep wil CDZ het bestaande Plan van Aanpak aanscherpen en onderwerpen nader 

uitwerken. Gedacht wordt aan het opzetten van informatieavonden (één- of tweemaal per jaar, eventueel online). 

Al naar gelang de behoefte kunnen ook specialisten ‘van buiten’ worden uitgenodigd. 

 

Concreet vraagt de Fehac of er binnen onze club personen zijn die willen deelnemen aan de Contactgroep. 

Belangstellenden kunnen zich melden via het volgende mailadres: cdz-contact@fehac.nl met vermelding van de 

eigen naam en die van onze vereniging. Vanuit CDZ zal de aanmelding worden bevestigd. 

Omdat ‘duurzaamheid’ ook van belang is voor de oldtimerwereld, zou het leuk zijn wanneer iemand uit onze club 

zich hiervoor aanmeldt. 

 

KEVER WINTER FESTIJN 

 

 Als gevolg van het Corona virus is het Kever Winter Festijn 2021 afgelast. Het 

eerstvolgende KWF (29e editie) staat in het Autotron Rosmalen gepland in het 

weekend van 15 en 16 januari 2022. Ook dan is er een aantal vernieuwingen zoals het 

Eventron, dat de plaats zal worden van een mooie expositie van de mooiste en meest 

bijzondere luchtgekoelde VW’s. De onderdelenmarkt komt weer geheel terug in de 

Spijkerhal. En traditiegetrouw zal er op de zondag omstreeks 16.00 uur een prachtige 

VW Kever onder de aanwezigen worden verloot.  

Ook is het een traditie, dat wij met een clubstand op deze beurs gaan staan. We 

moeten helaas nog even geduld hebben. 

 

 

 

 

mailto:cdz-contact@fehac.nl
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 2021 

 

Vooruitlopend op de Algemene Ledenvergadering van 14 maart 2021 ontvangen jullie belangrijke informatie over 

de stand van zaken met betrekking tot de vacatures. 

Volgens het rooster van aftreden zijn in 2021 aftredend Jan van Ruijven (voorzitter) en Peter de Jong (bestuurslid 

redactie). Beide heren hebben tijdig aangegeven zich niet meer herkiesbaar te willen stellen. Dit is ook tijdens de 

ALV in 2020 kenbaar gemaakt. 

De oproep die wij hebben gedaan (Clubblad nr. 131, juli 2020) om voor beide vacatures kandidaten te werven 

heeft op dit moment het volgende resultaat opgeleverd: Caroline Marcussen stelt zich kandidaat voor de functie 

van voorzitter, en Ruben van der Goor stelt zich kandidaat voor de functie van bestuurslid redactie. 

Door de kandidaatstelling van Caroline voor het voorzitterschap, is er een nieuwe vacature ontstaan voor het 

bestuurslid evenementen. Als gevolg hiervan heeft het bestuur via interne gesprekken twee kandidaten gevonden, 

die samen de ‘Evenementencommissie’ inhoud willen geven, te weten: Ben Goss, kandidaat voor de 

bestuursfunctie (Evenementencoördinator), en Yasmina Budde-Verkaik (ondersteunend lid 

Evenementencommissie). 

 

Samengevat: 

Voor de Algemene Ledenvergadering van 14 maart 2021 stelt het bestuur drie kandidaat bestuursleden voor: 
- Caroline Marcussen voor de functie van voorzitter; 

- Ruben van der Goor voor de functie bestuurslid redactie; 

- Ben Goss voor de functie bestuurslid evenementen. 

Yasmina wordt geen bestuurslid maar ondersteunt de Evenementencoördinator in de Evenementencommissie. Zij 

hoeft niet in de ALV gekozen te worden. 

 

Op grond van artikel 9, lid 3 van de Statuten heeft niet alleen het bestuur, maar hebben ook leden de mogelijkheid 

om een voordracht in te dienen. Deze voordracht moet wel door minimaal 5 leden worden ondersteund en  moet 

ten minste zeven dagen voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. 

 

EVENEMENTENKALENDER 2021 

 

- 14 maart Algemene Ledenvergadering. 

- 17 april Technische Dag, bij VW Bus Brothers. 

- 2 mei Voorjaarsrit Regio Amersfoort, door Willem Struijs. 

- 11 juli Zomerrit door Brabant, door Chris Budde 

- 19 september Najaarsrit door het Twentse land, door Johan Cousant. 

- 23 september Einde Seizoen bijeenkomst, bij de Wolfsburcht. 

 

Hebben jullie vragen, suggesties of opmerkingen, laat het ons weten. En probeer gezond te blijven. 

 

Met sportieve groeten, 

 

HET BESTUUR 

 

 

 

 

 

 


