1973 - 2013: VEERTIG JAAR

LUCHTGEKOELDE VW
CLUB NEDERLAND
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VOORWOORD
De LVWCN mag zich, voor zover bekend is, de oudste
historische VW Club ter wereld noemen! Vóór 1973 bestond een dergelijke vereniging gewoon nog niet. Maar ver
voor 1973 reden er natuurlijk al wel erg veel luchtgekoelde Volkswagens op deze aardbol rond. Dat begon met de
Brilkever, bedoeld om veel mensen mobiel te maken. Die
mobiliteit moest ook nog eens betaalbaar zijn. En blijven!
De Brilkever is de aanleiding van de oprichting van de Nederlandse VW Brillen Vereniging, later de Luchtgekoelde
VW Club Nederland. Wim Nieboer koopt, zo kunt u in zijn
oprichtingsverslag lezen, in 1972 zijn eerste Brilkever uit
1950, de MJ-66-38. Vervolgens richt hij op 11 april 1973 de
Nederlandse VW Brillen Vereniging op. Samen met leden
van het eerste uur, zoals Marc Bruna en Hans van Wijk,
worden er vervolgens de nodige activiteiten opgezet.
Inmiddels bestaat de Luchtgekoelde VW Club Nederland
40 (!) jaar. Trots zijn wij op al onze ruim 1.000 leden met
hun ruim 2.500 luchtgekoelde Volkswagens. Zonder leden
geen club. Vooral omdat de club al veertig jaar op vrijwilligers draait. Zij hebben al die jaren gefungeerd als de belangrijkste rode draad in en door de LVWCN. Zij zijn het
die de club hebben (voort)geleid en activiteiten hebben
opgezet. En, of het nu om een voorzitter, ledenadministratie, regioleiders, of wat voor functie dan ook gaat: állen
zeer bedankt! Het zijn er inmiddels velen geweest.
De opdracht vanuit het bestuur om een jubileumboek te
maken, was een prachtig idee. Echter, een boek binnen een
bepaalde tijd maken, is geen sinecure gebleken. Veel tijd
moest worden besteed aan het opzoeken van oud fotomateriaal en andere bruikbare clubzaken. Ik heb, samen met
de andere redactieleden, geprobeerd om elk jaar of periode met tekst en fotomateriaal zoveel mogelijk kleurrijk te
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illustreren. In dat hele traject komen dan natuurlijk al snel
de ‘oudere’ leden om de hoek kijken. Veel dank ben ik dan
ook verschuldigd aan Wim Nieboer, Marc Bruna, Hans van
Wijk, Peter en Linda Hootsen, Jan Wessel, Herman Steendam en Tiddo Bresters voor het leveren van vaak uniek
beeldmateriaal. Maar ook als ik vroeg van: ‘hoe zat of ging
dat ook al weer?’ Binnen vaak enkele dagen had ik dan al
een gedegen antwoord. Ook dank aan Anke Kieviet, die mij
vooral in het begin flink op gang geholpen heeft. Uiteraard
zijn er meer leden die op de één of andere manier hebben
bijgedragen aan de totstandkoming van dit boek. Het gaat
te ver om al hun namen te noemen, maar een oprecht
woord van waardering en dank is hier zeker op zijn plaats.
Hopelijk biedt dit boek u een interessant en historisch
waardevol overzicht van het ontstaan van de club en de
veertig jaren die daarna volgden. Rest mij verder, mede
namens Maurits Schouten en Pim van Loon, u heel veel
lees- en kijkplezier te wensen met dit 40-jarig jubileumboek van de Luchtgekoelde VW Club Nederland!
Harry Pannekoek

Harry Pannekoek

Maurits Schouten

Pim van Loon
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NAMENS HET BESTUUR
Geacht LVWCN lid,
Als bestuursvoorzitters hebben wij de eer U een uniek
geschenk in de vorm van een jubileumboek aan te bieden.

dankwoord uit aan Harry Pannekoek, die de coördinatie
en het vele uitzoekwerk heeft gedaan. Daarbij niet te
vergeten de velen die hem met speurwerk en het vervaardigen van dit boek hebben geholpen.

Een prachtig boek met een terugblik op 40 jaar LVWCN,
vanaf de oprichting van de Nederlandse VW Brillen Vereniging in april 1973 door Wim Nieboer, tot de dag van
heden. De heer Nieboer heeft ook zelf als erelid met
veel uniek fotomateriaal en andere zaken bijgedragen aan
de totstandkoming van dit boek. Dat hebben wij zeer gewaardeerd.

Met dit unieke boek willen wij U, met tekst en talloze
historische foto’s, meenemen naar een periode van 40
jaar Luchtgekoelde Volkswagen Club Nederland. Velen
van ons bewaren aan die periode de nodige dierbare herinneringen en hebben gedurende die vier decennia veel
interessante, leuke en afwisselende dingen beleefd en (internationale) locaties bezocht.

Met dit boek heeft U niet alleen een geweldig stuk historie in handen. Het laat U ook de diverse onderdelen van
de club en het bijzondere van de LVWCN zien, zoals de
ontwikkeling van het Magazijn, de talloze ritten, activiteiten, de bestuurders door de jaren heen en vooral de vele
vrijwilligers met hun passie voor luchtgekoelde VW’s.
Als bestuur verheugt het ons dat velen deze luchtgekoelde VW passie nog steeds verder uitdragen. Dat zullen wij
blijven ondersteunen.

Dat de groep LVWCN leden, die al meer dan 25 jaar lid
zijn, nog steeds groeit, geeft aan dat de passie voor VW,
luchtgekoeld en origineel diep geworteld zit. Wij zijn
daar als bestuur erg blij mee en blijven dat zeker ondersteunen voor U als trouw lid in de komende jaren.

Duidelijk mag zijn, dat er voor dit boek een enorme hoeveelheid fotomateriaal, redactionele stukken, 40 jaar clubuitgaven en ander naslagwerk doorgezocht moest worden. Wij als bestuur spreken dan ook een speciaal

Namens het bestuur,

Wij wensen U heel veel leesplezier toe met dit geweldige
boek.

Cor en Gerrie Rutte
Voorzitters

V.l.n.r: HendrikJan Wijers, Bram Keijsers, Cor Rutte, Lex van Garderen, Deborah van Toledo en Wim Brooymans
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oprichter wim nieboer blikt terug
In 1968 ruilden we bij ons op de zaak (VW garage Century) een oude Brilkever (de MJ-66-38) in voor fl. 50,-op een ‘nieuwe’ auto. Het beestje had wel 26 kleuren en
de vorige eigenaar was overduidelijk een student. Nadat ik eerst een half jaar in een autootje van de zaak had
rondgereden (een VW bestel uit 1962 met vele gebreken!), mag ik me op 28 maart 1967 de trotse eigenaar
noemen van m’n eerste eigen auto: een grijze ‘Ovaal’
Kever (VW 1200 de luxe) met als kenteken PT-24-08.
De PT-24-08 heeft me nooit in de steek gelaten. Echter,
na ruim een half jaar sturen knalt er om 18.00 uur een
zescilinder Ford tegen m’n achterbumper! We schrijven
dan donderdag 23 november 1967. De klap komt dermate hard aan, dat het hele hutje-mutje over de kruising
gelanceerd wordt en tegen de R.K. Jozefkerk tot stilstand komt. Sint Jozef is de protestantse bestuurder van
deze Karel-Doorman-grijze-Ovaalkever zeker ter wille
geweest. Want toen ik weer enigszins bij bewustzijn
kwam, werd ik door omstanders uit de auto getrokken
en min of meer weer recht op de benen gezet.
De PT-24-08 bleek ook nog - zij het met veel geknal en
gepuf - te kunnen rijden. Na een paar rondjes ‘rondgewaggeld’ te hebben (‘ja, hij loopt weer!’) worden de gegevens tussen dader en slachtoffer uitgewisseld en kruip
ik daarna weer achter het stuur van de flink ingekorte
Kever. Zo ging het zaakje met heidens kabaal verder,
richting garage. Zo ging dat toen, nu al weer bijna 50
jaar geleden. Er is geen politie bij geweest, geen traumahelikopter of ambulance en geen Wegenwacht of andere afsleepdienst.
Die ingeruilde Brilkever wilde mijn werkgever (nog) niet
kwijt. Dus kocht ik de VT-47-00, knalblauw met hardrode skai ‘bekleding’ en een witgekalkte hemel. Ik heb,
o wonder, het reservewiel van die auto nooit verloren.
Inderdaad, er was toen nog geen APK! Dat kwam pas in
1985. In 1968 kwam ook de VW 411 kijken… Een wonder op wielen. De in de haast in één kleur blauw overgespoten MJ-66-38 knetterde met een lekke uitlaat de
showroom binnen, al spoedig gevolgd door een splinternieuwe donkergroene VW 411, welk voertuig uiteraard in het middelpunt der belangstelling stond. De Bril
stond weer in zijn hoekje te verkommeren en Volkswagen ging op de vloeistof gekoelde toer met de K70 in
1970. Een fantastisch voertuig maar bijzonder duur in
benzinegebruik!
In maart 1972 mocht ik, na een directiewisseling, eindelijk de desolate Standaard Brilkever MJ-66-38 voor het
vier jaar daarvóór betaalde inruilbedrag van vijftig hele
guldentjes kopen. Onnodig te vertellen dat ik overgelukkig met dit autootje was. Want oude auto’s hebben
me altijd meer bekoord dan nieuwe. Een aangeboren
verstandelijke afwijking. Daarbij… de lonen waren ook
VEEL te laag bij VW ! Maar, wat viel dát tegen om nog
onderdelen voor die oude auto te krijgen! Omdat ik
overal in den lande dealers bezocht, liep ik her en der
natuurlijk tegen erg veel incourante onderdelen aan die
ik dankbaar mee naar huis (lees: de garage) nam. En, wat
nu zo leuk was, ik was niet de enige met een Kever uit
het jaar nul…. Er waren er meer. En die wisten al snel
dat ik veel onderdelen had. En dat ik er net zo gemak-

kelijk afstand van deed, als dat ik er aan gekomen was.
De Nederlandsche VW Brillen Vereniging (die naam
had ik globaal al in 1972 bedacht) broedde ik langzaam
maar zeker uit.
Iedereen verklaarde mij voor knots toen mijn idee om
een club ván en vóór oude Volkswagens - die (zeker in
het licht van de toenmalige oliecrisis met zijn benzinedistributie en autoloze zondagen) een hoog benzinegebruik
hadden - op te richten, steeds vastere vormen aannam.
Maar op 11 april 1973 was het een feit! De Nederlandsche (met sch) VW Brillen Vereniging werd opgericht.
Oké, het was 16 april, maar dat was de Bevrijdingsdag
van de stad Groningen in 1945. En dat kon natuurlijk
niet, want ik heb veel van m’n moeder moeten slikken
toen ik haar eens vertelde, dat ik een (in haar ogen) nazikar had gekocht. Dus maakte ik er maar 11 april van.
Een bestuur was er nog niet, ik deed alles alleen!
Een nieuw tijdperk in Volkswagenland brak aan. De VW
Passat kwam kijken. Vloeistof gekoeld uiteraard en een
jaar later de VW Golf, de auto die VW gered heeft! Alles
wat luchtgekoeld was, was uit den boze en die mafketel
uit Groningen moest zich wat rustig houden met zijn
oude brikkies! Toch was Pon zo bereidwillig en edelmoedig om een jaar na de ‘oprichting’ van de Brillenclub
grootmoedig hun nieuwe accommodatie in Leusden ter
beschikking te stellen voor de allereerste echte bijeenkomst van de Nederlandsche VW Brillen! We schrijven
dan woensdag 17 april 1974. De benzinedistributie was
achter de rug, de benzineprijzen stegen naar ongekende
hoogten en de zuinige VW Golf kwam er aan.
Een nieuw tijdperk in Volkswagenland was geboren! Een
tijdperk van nieuwe vloeistof gekoelde Volkswagens én
een club die ging voor het behoud van de oude luchtgekoelden die VW uiteindelijk groot hadden gemaakt! Niet
alleen de VW Golf, maar ook de Brillenclub heeft VW in
die tijd mondiaal een wending gegeven. Hoe zou het
Volkswagen zijn vergaan als er geen Golf en geen Brillenclub geweest was? Wie het weet, mag het zeggen!
Ik denk met plezier aan die roerige en lang niet altijd gemakkelijke tijden terug. Woensdag 17 april 1974. De eerste
VW Brillenbijeenkomst. Voor mij de mooiste bijeenkomst?
Ik denk haast van wel. Want in wezen was het na veel strijd
en tegenwerking een overwinning van David op Goliath.
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1973

Wanneer Wim Nieboer in 1968 bij
VW dealer Century in Groningen
werkt, wordt er een heuse VW Bril uit
1950 ingeruild voor het luttele bedrag van slechts 50 gulden. Wim is erg onder de indruk van het wagentje en wil
de Bril dolgraag overnemen. Dat gaat helaas niet door
omdat de Bril een wagen voor in de showroom moet
worden. Wim moet dan nog tot maart 1972 wachten
voordat hij eindelijk het karretje van de inmiddels nieuwe
directie kan kopen. Maar dan nog wel voor hetzélfde bedrag als waar de Bril in 1968 voor ingeruild was! De Bril
wordt geheel in originele staat teruggebracht voordat
Wim ermee gaat rijden.
Dan vraagt hij zich af of er nog méér van dergelijke Volkswagens in Nederland rondrijden. Op 15 november 1972
schrijft hij een brief naar Pon’s Automobielhandel NV in
Amersfoort. Daarin legt hij zijn plan voor om een club op te
richten. Niet lang daarna wordt er een artikel in het maandblad ‘de VW’ aan gewijd. Na een briefwisseling met Pon
schrijft Wim vervolgens op 21 februari 1973 een aantal personen aan waarvan hij het vermoeden heeft dat ze in het
bezit zijn van een VW Kever met een ‘bebrilde’ achterruit.

Wim Nieboer en zijn Brilkever
Zonder dat Wim het weet, zijn er op dat moment ook
in het westen van het land al ‘Haagse lieden’ met oude
Brilkevers ‘bezig’. Op 7 november 1972 verschijnt er namelijk in de Haagse Courant een artikeltje, getiteld
‘Brilletje’, van Peter Zadelaar. Marc Bruna reageert hier
vier dagen later op in diezelfde krant met een oproep
onder de kop ‘53 min’. Hierin vraagt hij alle ‘Bebrilden’
in Den Haag en omgeving zich bij hem te melden. Dat
resulteert in een zestal reacties.
Wanneer Marc in januari 1973 bij Pon informeert naar
het chassisnummer van de laatste Bril, krijgt hij te horen dat er in het komende nummer van ‘de VW’ een
artikel verschijnt over ‘de VW Kever met gedeelde achterruit’. Bij Pon adviseren ze hem contact op te nemen
met ene Nieboer uit Groningen. De Hagenezen zien de
plannen van Nieboer wel zitten om een club op te richten voor Kevers met een bebrilde achterruit.
Ook de eerste ervaringen van Marc Bruna met een Bril
dateren uit 1968. In april 1970 koopt hij zijn eerste eigen VW Bril, de NT-64-61.
En dan, op 11 april 1973 is het eindelijk zover: de Nederlandse VW Brillen Vereniging wordt opgericht met
een ledenaantal van 17 personen. Voorlopig blijft het in
1973 qua activiteiten bij een aantal nieuwsbrieven. Die
zullen nog verschijnen tot en met 11 maart 1974. De
eerste échte bijeenkomst zal pas in 1974 worden gehouden bij Pon in Leusden.

De NT-64-61 van Marc Bruna kort na aanschaf
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NT-64-61 van Marc Bruna

De MJ-66-38 van Nieboer op Vliegveld Eelde
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1974

Nog vóór het uitkomen van een clubblad
verschijnt op 14 februari al de eerste, op
een A4 getypte, ledenlijst met 23 leden.

De allereerste bijeenkomst van de Nederlandse VW Brillen Vereniging is op 17 april 1974. Ze wordt gehouden in
Leusden op de parkeerplaats bij het toen nieuwe gebouw
van VW importeur Pon. De opkomst met maar liefst 12
Brillen is erg goed te noemen. Naast de officiële opening
staan die dag een rondleiding door het gebouw van Pon en
een paar films op het programma. Buiten worden de Brillen veelvuldig gefotografeerd. Aan het eind van de bijeenkomst is er nog een rit op het grote Pon terrein. De heer
Van Asten uit Helmond heeft de mooiste Bril bij zich en
wint daarmee een fraaie wandplaat uit 1950.
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Na de oprichting van de club verschijnt er een aantal
nieuwsbrieven, waarvan de laatste op 11 maart 1974 verstuurd wordt. Het allereerste officiële clubblad ploft dan
op 7 mei 1974 op de deurmat. Het is dan nog niet veel
meer dan een naar A5 formaat gevouwen A4 vel. De omslag eromheen is met de hand geniet. In het blad is een
verslag opgenomen van de eerste bijeenkomst bij Pon in
Leusden. Daarnaast zijn er wat chassisnummers te lezen
en wordt er melding gemaakt van enkele mutaties. In clubblad nummer twee is er aan de binnenzijde van de cover
met vier hoekplakkertjes een echte foto van de bijeenkomst van 17 april 1974 geplakt.
Op zaterdag 14 december is er in Rheden een bijeenkomst
met onder andere een onderdelenmarkt. Ook worden er
films vertoond. Ondanks het erg slechte weer is de opkomst best goed te noemen. Er wordt gesproken over het
komende jaar. Omdat er nog geen bestuur is, zal Wim
Nieboer voorlopig zowel als voorzitter, secretaris en penningmeester fungeren. Daarnaast verzorgt Wim ook het
clubblad. Voorgesteld wordt dat Hans van Wijk oostelijk
Nederland en Marc Bruna westelijk Nederland voor bepaalde zaken zullen vertegenwoordigen.
Met het regelmatig verschijnen van het clubblad en twee
bijeenkomsten is het eerste ‘actieve’ jaar van de Nederlandse VW Brillen Vereniging relatief rustig verlopen.
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1975

De eerste twee clubbladen van dit
jaar gaan voor een groot deel over de
Schwimmwagen. Het artikel bevat onder andere technische gegevens en maten. Het geheel
wordt met tekeningen en foto’s geïllustreerd. Clubblad
nummer 3 gaat bijna in z’n geheel over de Kübelwagen.
Ook nu met veel technische gegevens en een aantal foto’s.
In het mei nummer wordt kort teruggeblikt op 1 jaar clubblad. Er staat ook een artikel in over de KdF wagen.
Op 20 april 1975 is er een ‘Bollen en Brillen’ rit in Bolsward
van de Volvo V44 Vereniging waaraan ook de Nederlandse
VW Brillen Vereniging deelneemt. Helaas zijn er maar een
paar Brillen die de weg naar Bolsward weten te vinden. Ondanks de lage opkomst weet Marc Bruna er in het clubblad
van juni 1975 toch een positief verslag van te maken.
Omdat er behoefte is aan onderdelen, besluiten Wim Nieboer en Hans van Wijk dat er een magazijn voor de club
moet komen. In het clubblad van juni 1975 wordt melding
gemaakt van het ontstaan van het Magazijn in Rheden.
Hans van Wijk zal het gaan beheren.
Er is in 1975 nog steeds geen echt bestuur. Maar er zijn
blijkens het juni nummer al wel wat ‘taakverdelingen’: Wim
Nieboer - secretariaat en archief, Hans van Wijk - afdelingen oost en zuid en Magazijn, Marc Bruna - afdeling west
en research.

20 april: Bollen en Brillen rit in Bolsward

De eerste Internationale Brillen dag vindt plaats op zaterdag 13 september 1975 bij Pon’s Automobielhandel BV in
Leusden. Georganiseerd door de heren Weymann en
Lamping uit Duitsland. Maar liefst 45 Nederlandse, Belgische en Duitse Brillen zijn aanwezig. De oudste die dag
aanwezige Bril is van Ton Zitman: een Kommandanturwagen van 1944. Aan het eind van de middag wordt er een
complete ‘Brilkaravaan’ opgesteld. Het geheel begeeft zich
vervolgens richting Restaurant Postiljon Nulde voor het

Het eerste onderdelenmagazijn
13 september: Eerste Internationale Brillen dag, Pon, Leusden
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13 september: Eerste Internationale
Brillen dag, Pon, Leusden

13 september: Eerste Internationale
Brillen dag, Pon, Leusden

gezamenlijke diner. Na deze maagvuller worden er nog
een paar films vertoond. Een verslag van maar liefst 8 pagina’s, inclusief een paar foto’s van dit evenement, is dan te
lezen in het oktober nummer van het clubblad.

13 december: Groesbeek

Vanaf december 1975 komt er een nieuwe omslag om het
clubblad. Een mooie tekening van een Bril siert de cover.
Tevens krijgt het blad eindelijk een naam: ‘Brillen’. Op 13
december is er nog een winterbijeenkomst in Groesbeek
bij de familie Kraft. Er wordt besproken wat er in 1976
zoal aan activiteiten te verwachten zijn. Behalve de film
Herbie, wordt er onder andere ook een film vertoond van
de bijeenkomst op 13 september bij Pon. Naast veel spullen op de onderdelenmarkt valt er ook voldoende documentatiemateriaal te bekijken.
13 december: Groesbeek

13 september: Eerste Internationale Brillen dag, onderweg richting Nulde
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1976

Bij het clubblad ‘Brillen’ van januari 1976
is een ontwerp meegezonden van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.
Alle leden wordt gevraagd e.e.a. goed door te lezen en eventuele opmerkingen kenbaar te maken. De contributie gaat
vanaf januari omhoog van 30 gulden naar 45 gulden.

21 februari: Allereerste ALV, Alphen aan den Rijn

In dit jaar vindt op 21 februari 1976 te Alphen a/d Rijn de allereerste Algemene Ledenvergadering plaats. Ter vergadering wordt besloten om de Statuten en het Huishoudelijk
Reglement nog op een aantal punten te veranderen en/of aan
te vullen. Jammer genoeg loopt de club daarmee, in combinatie met de invoering van het nieuwe Burgerlijk Wetboek
(deel 2), de gehoopte Koninklijke Goedkeuring mis.
In het clubblad van februari
1976 staat een verslag van de
heren Piek, Marnette en Schuitemaker. Zij hebben in de zomer van 1975 met een Nederlandse Bril een reis door de
USA gemaakt. Met deze zwarte Bril (kenteken EA-38-05)
kruisten ze gedurende 45 dagen door Amerika en legden
zo maar liefst 14.000 kilometer af. Met als enig mankement
een kapotte kilometerteller en
een gebroken dynamoriem!
11 december:Vergadering, Rheden

11 december:Vergadering, Rheden

29 mei: Landelijke Voorjaarsbijeenkomst, Spankeren
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29 mei: Landelijke Voorjaarsbijeenkomst, Spankeren
In Spankeren is er op 29 mei de landelijke Voorjaarsbijeenkomst. Die dag wordt vanaf Restaurant ‘de Luchte’ de
Postbankrit verreden. Met een tiental Brillen, een Hebmüller en een Ovaaltje en een paar jongere Kevers is er een
goede opkomst. Halverwege de rit, tijdens een stop midden in het bos, is er sprake van ‘enige handel’. Een citaat uit
het artikel van Sybe Smid in het clubblad: ‘Midden tussen het
kreupelhout en wat dorre bladeren begon Nieboer plotseling
een souvenirwinkeltje en wilde ons met luide stem enige zeer
originele bril-asbakjes en stickers aanbevelen (uiteraard zonder
ventvergunning). Tegelijkertijd kon Van Wijk nog wat onderdelen slijten.’ Tenslotte wordt bij het eindpunt in Ruitercentrum ‘Midden Heuven’ nog een aantal VW films vertoond.

Als aanloop naar het lidmaatschap van Ovaaltjes wordt in
het clubblad van augustus de mening van de leden hierover
gevraagd. Ook wordt de eerste Ovaal van 1953 in een artikel beschreven met, ter illustratie, een prachtige foto
van een Ovaal.
De laatste clubdag/vergadering van het jaar is op 11 december 1976 in Rheden. Er wordt gesproken over een te vormen technische commissie, bestaande uit de heren Van de
Hoek, Hoeksema, Van Winkelen en Nieboer.
EA-38-05 bij de Golden Gate Bridge, San Francisco

Het mei nummer van ‘Brillen’ bevat een artikel over het Magazijn in Rheden. Diverse Brilonderdelen worden aangeboden, waaronder koffer- en motordeksels, achterlichtjes, portieren en voorruiten. Maar ook veel ‘klein spul’ en zelfs al
enige Ovaalonderdelen. Tevens wordt in dit nummer ‘buiten
clubverband’ twee maal een Ovaal en een zwarte Kever van
1958 aangeboden met een vraagprijs van circa 400 gulden.
29 mei: Landelijke Voorjaarsbijeenkomst, Spankeren
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1977

Met ingang van 1 januari 1977 mogen
Ovaaltjes volwaardig lid worden van de
Nederlandse VW Brillen Vereniging (besluit d.d. 11 december 1976 te Rheden). Voor die tijd konden eigenaren van Ovalen alleen ‘belangstellend lid’ zijn.
Omdat VW Dealer Ames in Dordrecht 25 jaar bestaat, rijden leden van de Nederlandse VW Brillen Vereniging op 25
februari 1977 op uitnodiging een toertocht door Dordrecht.
In het weekend van 14 en 15 mei 1977 gaat een aantal
clubleden naar Wolfsburg in verband met 40 jaar Volkswagen. Uit verschillende landen komen de klassieke Volkswagens hier bijeen. Tijdens het fabrieksbezoek is de productie van de Golf 1 te zien. Vanuit het centrum van Wolfsburg,
waar alle ‘oudjes’ opgesteld staan, vormt een grote optocht het sluitstuk van dit weekend.

14 en 15 mei:Wolfsburg
De landelijke Voorjaarsbijeenkomst is dit jaar op 21 mei in
Zuidlaren. Onderdeel ervan is een verkiezing van de mooiste en origineelste Volkswagens. Voor zowel de ‘Brilklasse’ als de ‘Ovaalklasse’ zijn er prijzen te winnen. In de Brilklasse is de 3e prijs voor L.J. van Wijk met zijn rode ’51-er
Bril. De 2e prijs is voor A. de Bruin en zijn bruine ’50-er
Bril. De 1e prijs gaat naar A. Herfst met zijn Bril uit 1950.

21 mei: Landelijke Voorjaarsbijeenkomst, Zuidlaren
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21 mei: Landelijke Voorjaarsbijeenkomst, Zuidlaren

Hoeksema eindigt op de 3e plaats in de Ovaalklasse met
de UP-48-98. Baayens wordt 2e met de SP-16-45. Als 1e
eindigt de VG-39-99 van Marnette, die als ‘fabrieksnieuw’
wordt aangeduid.
Vanaf nummer 7 – 1977 nemen de heren Piek, Marnette
en Schuitemaker de redactiewerkzaamheden over van
Wim Nieboer. Wim blijft secretaris en penningmeester.
In augustus winnen twee prachtig gerestaureerde clubauto’s,
te weten de VW Bril van Albert Herfst (kenteken RG-41-97)
en de Ovaal van Roel Marnette (kenteken VG-39-99), in Engeland tijdens VW Action 1977 allebei een eerste prijs!

De club wordt een functie rijker: de evenementencoördinator
doet z’n intrede. Vanaf nummer 10 neemt Aad de Bruin deze
rol op zich. Hij wordt bijgestaan door de heer Van Winkelen.
In Vierhouten organiseert de Brillenclub op 5 november
als Najaarsbijeenkomst het ‘Wintertreffen’. De dag begint
met een puzzelrit door de prachtige bosrijke omgeving.
Sybe Smid gaat met de 1e prijs aan de haal (een jaarabonnement op Auto-Visie). De 2e prijs is voor Hans van Wijk
(een jaar gratis lidmaatschap van de Brillenclub). Als 3e
eindigt Peter Hootsen. Hij wint daarmee een herdruk van
een instructieboekje uit 1948. Ter afsluiting worden er
nog films en dia’s vertoond.

5 november: ‘Wintertreffen’ (Najaarsbijeenkomst),Vierhouten
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1978

De Nederlandse VW Brillen Vereniging
bestaat in 1978 vijf jaar. Ze viert haar
eerste lustrum. In het voorjaar telt de
vereniging 105 leden en 35 belangstellende leden.

Het clubblad ‘Brillen’ heeft vanaf nummer 2 een nieuwe redactie. Sybe en Greetje Smid-Ykema nemen de redactiewerkzaamheden over van het in 1977 gestarte redactietrio.
In Rheden is er op 18 maart 1978 een speciale Magazijndag. Alleen tijdens deze dag gelden er kortingen op een
aantal leuke onderdelen.
Negen dagen later, op 27 maart 1978 (tweede Paasdag), is
er een bijeenkomst bij Garage Herfst in Zwanenburg. Vanwege het slechte weer kunnen alle (aangemelde) Volkswagens naar binnen. Even later staan ze fier te pronken in de
werkplaats. David van der Werff zit met het raden van het
bouwjaar en de kilometerstand van een VW Passat het
dichtst bij de werkelijkheid en wint de 1e prijs, met Hans
van Wijk als goede tweede.

6 mei: Lustrumdag, Drunen
Vanwege het lustrumjaar is er op 6 mei 1978 een Lustrumdag in het Lips Autotron in Drunen. Naast Nederlandse
deelnemers, is er onder andere ook een aantal Duitse
Brillen op dit evenement afgekomen. De Kevers maken
een toeristisch ritje, met als middelpunt het 17e eeuwse
Heusden. Een mooi schouwspel zijn de slalomproeven en
verder zijn er natuurlijk, hoe kan het ook anders, een onderdelenmarkt met een paar VW films. De dag wordt afgesloten met een diner.
In het augustus/september nummer schrijft de heer Munter een verhaaltje onder de titel ‘Zilveren Kever’. Hij heeft
zijn Bril (kenteken PD-65-00) inmiddels al 25 jaar in bezit
en rijdt er nog steeds in!
Een groepje leden van de club heeft in het weekend van 10
en 11 oktober het Fuldatal Treffen bezocht. Daar waren
vele internationale Volkswagens te bewonderen, waaronder ook een Dannenhauser & Strauss en een Rometsch.
Bij die gelegenheid is in ‘Haus Schönewald’ dr. Bernd
Wiersch door Wim Nieboer tot erelid van de Brillenclub
benoemd. De volgende dag staat er nog een flinke rit door
het Fuldatal en Kassel op het programma.

27 maart: Bijeenkomst garage Herfst
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De laatste bijeenkomst in dat jaar is op 25 november
1978 bij wegrestaurant ‘De Vissershaven’ in Oudendijk.
De opkomst is boven verwachting. Er staat een gezelligheids- annex puzzelrit van ongeveer 45 kilometer op het
programma. Na de rit worden er meegebrachte onderdelen op tafels uitgestald en er ontstaat al snel een ‘levendige handel’. Aan het eind van deze dag zijn er nog
enkele VW films te zien.

6 mei: Lustrumdag, Drunen

6 mei: Lustrumdag, Drunen
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10 en 11 oktober: Het Fuldatal Treffen

1979

Het jaar 1979 begint rustig voor de
‘Brillenclub’. De eerste bijeenkomst is
op 17 maart bij Garage Voorne-Putten
in Spijkenisse. Dit bedrijf viert dan haar 12½-jarig bestaan
en de club is uitgenodigd. Naast een soort promotierit
wordt er ook een behendigheidsrit verreden. Een en ander is verslagen door Atte Roskam in Brillen nummer 5
met een aantal mooie foto’s.

16 april: Garage Herfst, Zwanenburg

17 maart: Spijkenisse

Op 16 april, 2e Paasdag, is er bij garage Herfst in Zwanenburg wederom een bijeenkomst. Met 7 Brillen, 6 Ovaaltjes, een Schwimmwagen en een Kübelwagen, maar ook
een Karmann Ghia en drie Kevers cabriolet, is de opkomst
prima te noemen. De heer Lips wint de op deze dag gehouden prijsvraag. Tweede is de heer Van der Werff. Als
derde eindigt de heer Labruyère.

23 en 24 juni: Bad Camberg
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1 en 2 september:VW Action, Stafford (UK)
genwoordigd, verdeeld over 7 Volkswagens. Met een Europa brede opkomst van zo’n 65 VW’s is dat zeker niet slecht!
In Engeland is op 1 en 2 september VW Action in Stafford.
Verbazingwekkend is, dat er méér Nederlandse historische
Volkswagens aanwezig zijn dan Engelse. Zelfs de 1e prijs (de
mooiste Bril), gaat naar de RG-41-79 van Albert Herfst.
In Papendrecht valt er op 15 september een goede opkomst te melden tijdens een bijeenkomst die, met medewerking van Ames Dordrecht, is georganiseerd door de
familie Lips. Er is een puzzelrit van circa 56 kilometer door
het prachtige polderlandschap uitgezet. Eenmaal terug
volgt er een onderdelenmarkt met als afsluiter een diner.
In Brillen nummer 5 wordt er een Ovaal uit 1956 (kenteken TX-18-49) aangeboden voor 100 gulden! Weliswaar
zijn alle kentekendelen aanwezig, maar ontbreekt het de
Ovaal aan een motor. In het volgende nummer valt te lezen dat clubleden gratis een VW Kever van 1959 kunnen
afhalen bij garage Dekker in Oostburg (wie het eerst
komt, die het eerst maalt!).
Het clubblad ‘Brillen’ krijgt vanaf nummer 6 qua vormgeving voorlopig de ‘oude’ omslag weer terug zoals het blad
deze vanaf 1974 al had. In hetzelfde nummer staat op de
middenpagina een mooi artikel van Jarko Aikens over de
Kever cabriolet, geïllustreerd met een prachtige tekening
van zijn hand.
Atte Roskam schrijft in Brillen nummer 9 over zijn ervaringen tijdens de allereerste bijeenkomst in Bad Camberg op
23 en 24 juni 1979. De club is daar met 13 personen verte-

1 en 2 september:VW Action, Stafford (UK)

15 september: Papendrecht
De Algemene Ledenvergadering wordt op 24 november
1979 in Rheden gehouden. Het grote discussiepunt op
deze vergadering is het wel of niet wijzigen van de toelatingseis voor de Volkswagens van de club. Omdat Ovalen
inmiddels al wel lid mogen zijn, wordt ook de naam van de
vereniging ter discussie gesteld. Voorlopig blijven veranderingen nog uit. De ALV wordt afgesloten met een diavoorstelling over eerdere evenementen.
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1980

Een bijzonder rustig jaar voor de Brillenclub: slechts twéé bijeenkomsten en
de ALV prijken er in 1980 op de evenementenkalender van de club.
In het eerste clubblad van 1980 is een uitgebreid verslag te
vinden van de op 24 november 1979 gehouden ALV in Rheden. In Brillen nummer twee is de balans van de club afgedrukt, inclusief een toelichting. Het kapitaal van de vereniging in december 1979 is ‘zegge en schrijve’ een bedrag van
1.621 gulden en 37 cent.
De bijeenkomst bij Garage Herfst in Zwanenburg is op 7
april 1980 (2e Paasdag). De opbrengst van de die dag gehouden onderdelenveiling (163 gulden en 120 Belgische
francs) komt ten goede aan de clubkas. De dag wordt afgesloten met een rondrit met daarbij een bezoek aan het
plaatsje Spaarndam.
7 april: Garage Herfst, Zwanenburg

Brillen nummer 4 bevat een heel lang artikel over de
Hebmüller, inclusief de nodige foto’s. Daarmee is het
blad nagenoeg vol.
De organisatie van de landelijke Najaarsbijeenkomst is
in 1980 in Friese handen. Op 20 september 1980 komen de luchtgekoelde ‘oudjes’ bijeen bij Hotel Pension

‘Boschlust’ in Oudemirdum. Een prachtige locatie in
combinatie met een mooie zonnige dag. Uiteraard
wordt er een puzzelrit verreden door het mooie Gaasterland. Er is zelfs een aantal buitenlandse Volkswagens aanwezig. Ook wordt er een sloop Ovaal te koop
aangeboden. Deze Ovaal is toen niet verkocht, maar
wel ‘s nachts door de dorpspyromaan in de hens ge-

20 september: Najaarsbijeenkomst, Oudemirdum
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stoken. Een verslag van het evenement in Oudemirdum volgt in het oktober- en het november nummer.
Er zijn tal van leuke foto’s te zien.
Ook bezoekt een aantal clubleden VW Action 1980 in
Stoneleigh (van 29 t/m 31 augustus).
De jaarlijkse ALV is dit keer in Hotel Restaurant ‘Het
Roode Wold’ in Nunspeet. Tijdens deze rustig verlopen
vergadering wordt een aantal agendapunten besproken
(o.a. contributie, Fehac, evenementen en bestuur).
In nummer 12, de laatste Brillen van 1980, staat een artikel over de Karmann Ghia. Voor het eerst is er ook een
ledenlijst opgenomen. Eind december 1980 heeft de club
216 leden.

20 september: Najaarsbijeenkomst, Oudemirdum
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1981

De Winterbijeenkomst in Bunnik wordt
op 14 februari 1981 redelijk bezocht.
Het ‘hoofdprogramma’ van deze dag
bestaat uit de verkoop van onderdelen en modellen. Er
zijn op deze gezellige dag meer kijkers dan kopers. De dag
wordt afgesloten met nooit eerder vertoonde fabrieksfilms door de heer W. Nieboer.
De Voorjaarsbijeenkomst is op 20 april 1981 (2e Paasdag).
Dit keer niet in Zwanenburg maar in Maarssenbroek bij
VW dealer Mastenbroek.

20 april: Voorjaarsbijeenkomst
Op 14 juni 1981 ontrolt zich het zomerevenement in Lent bij Nijmegen. Na binnenkomst rijden alle deelnemers naar het Fietsenmuseum in
Nijmegen waar een rondleiding volgt. Daarna is
er een toeristisch ritje, met als eindpunt een
picknickplaats in de Groesbeekse bossen. Er
zijn dit keer drie trofeeën te winnen met de rit.
Sybe Smid ontvangt de 1e prijs, de 2e gaat naar
Rümmler (D) en de 3e prijs is voor Eddy Loots.
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14 juni: Fietsenmuseum, Nijmegen

In Brillen nummer 6 is een persbericht afgedrukt over de
20 miljoenste Kever die op 15 mei 1981 in Mexico van de
band rolde. In dit nummer is in de rubriek ‘aangeboden’
ook nog de volgende advertentie opgenomen: ‘Gratis af te
halen een VW Spijlbus uit 1966 met defecte motor!’
In clubblad nummer 8 maakt Hugo Heijen melding van de
op 30 mei opgerichte VW 412 Club Holland. Op deze oprichtingsdag zijn 20 exemplaren van het type 4 (de VW 411
en VW 412) in Zwolle bijeengekomen.

Bij de Cantharel in Ugchelen is er op 26 september 1981
een nationale VW bijeenkomst. Met als deelnemers de
Cabrioletclub, de ‘verse’ 412 club en de Nederlandse VW
Brillen Vereniging. Naast een behendigheidsrit is er voor
de luchtgekoelden een rondrit door de bosrijke omgeving
van Apeldoorn.
In Brillen nummer 11 staat een artikel van Bob Shaill die
een heuse Hebmüller heeft ontdekt in Engeland. De wagen heeft jarenlang op een braakliggend terreintje aan de
White Horse Lane onder de struiken gestaan!
In Rheden wordt op 19 december 1981 de Algemene Ledenvergadering gehouden. Op deze vergadering valt het
besluit dat vanaf nu eigenaren van álle Volkswagens met
een luchtgekoelde motor lid kunnen worden. De vereniging krijgt ook een nieuwe naam.

26 september: Bijeenkomst Ugchelen
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1982

De Nederlandse VW Brillen Vereniging
heet vanaf januari 1982 ‘De Luchtgekoelde VW Club Nederland’ (besluit
d.d. 19 december 1981). Om ook voor de toekomst het
bestaansrecht te waarborgen en ook vanwege de komst
van steeds meer ‘jongere’ en ook andere types luchtgekoelden, is de toelatingseis aangepast. Iedereen met een
luchtgekoelde Volkswagen kan vanaf 1982 volwaardig lid
worden van de LVWCN. Ook het clubblad krijgt een nieuwe naam: ‘De Luchtboxer’. Op de cover komt nog wel de
toevoeging te staan ‘waarin opgenomen ‘Brillen’, het clubblad van de
Nederlandse VW Brillen Vereniging.’ Bestuurlijk verandert er
nog steeds niet veel. Atte Roskam neemt de functie van evenementencoördinator
annex
contactpersoon Karmann Ghia
op zich. De heer W. Nieboer
blijft contactpersoon voor de
Type 1 en 2. Contactpersoon
voor Type 3 wordt heer Crijns.
Voor Type 4 de heer Buitenhuis.
De eerste bijeenkomst van 1982 is in Lent op 20 februari:
een onderdelen- en documentatiedag. Er worden hoofdzakelijk 8 mm films, videofilms en diaseries vertoond.
Vervolgens storten de aanwezigen zich op de meegebrachte onderdelen.

20 februari: Onderdelen- en documentatiedag, Lent
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Tot nu toe verzorgde de heer W. Nieboer, als secretaris
en penningmeester, ook de ledenadministratie. Daar
komt vanaf mei 1982 verandering in. Jan Wessel is bereid
deze functie over te nemen. Later dat jaar komt Jan met
de eerste afzonderlijke ledenlijst in de vorm van een
Luchtboxer. In dezelfde maand mei komt er ook een Magazijn dependance voor uitsluitend motordelen. Piet
Hendriks neemt de beheerderstaak op zich.
In het weekend van 5 t/m 6 juni is er een VW-Drielandentreffen in Hoensbroek. Centraal die dag staan een
doorlopende filmvoorstelling en een onderdelenquiz.
Met een opkomst van 78 Nederlandse en buitenlandse
Volkswagens (plus warm weer) is het een zéér geslaagde eerste dag. Zelfs een Kübelwagen is aanwezig, plus
maar liefst 11 Types 4! Een deel van de groep gaat de
volgende dag nog door naar het Belgische Spa.

25 september: Bijeenkomst Ibishotel, Zutphen

7 augustus: Pon, Leusden

Zaterdag 7 augustus 1982 is het 35 jaar geleden dat Pon importeur werd van Volkswagen. Op deze dag is de LVWCN
natuurlijk aanwezig met de nodige clubauto’s. Er worden een
film en dia’s vertoond. Ook is er een rondleiding door het
bedrijf. De dag sluit af met een rondrit op het terrein van Pon.
Twee weken na een Fehac Oldtimerdag in Utrecht volgt er
op 25 september de landelijke Najaarsbijeenkomst bij Hotel Ibis in Zutphen. Er zijn een paar ‘speciale’ VW’s bij
Hotel Ibis neergezet, zoals een Fridolin, een SP2 en een
Porsche 911 van de Rijkspolitie te Driebergen. Ook is er
deze dag een succesvolle onderdelenmarkt.
Met een artikel over de VW 411 - 412 in Luchtboxer nummer 8 komen er steeds meer andere types VW dan de Kever aan de beurt in het clubblad van de ‘vernieuwde’ club.
Luchtboxer nummer 11 is voor 80% gevuld met de geschiedenis van de T1 Bus, inclusief een aantal fraaie foto’s.
De LVWCN sluit het jaar 1982 op 20 november af met de
jaarlijkse ALV. Dit keer in het Postiljon Motel in Bunnik.
Er is hoofdzakelijk gesproken over bestuursfuncties en
ideeën over regionalisatie voor het jaar 1983. Zo zal

Wim Nieboer vanaf 1983 zijn functie van secretaris annex penningmeester overdragen aan Anthon Tazelaar.
Hans van Wijk stelt voor om de nu ‘functieloze’ Wim tot
voorzitter te benoemen. De aanwezigen nemen dat
voorstel unaniem over. Ook wordt besloten dat er regioleiders moeten komen.

25 september: Ibishotel, Zutphen

11 september: Fehac Oldtimerdag, Utrecht
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Marc en Maries Bruna over 40 jaar LVWCN
Rode LVWCN draad
In 40 jaar tijd een heel mooie ontwikkeling van een, voornamelijk op onze (aanvankelijk niet eens zo erg oude) voertuigen gerichte, mannenclub naar een gezelligheidsvereniging
voor ‘jong en oud’ met een gezamenlijke hobby als bindmiddel. Veel leden onderhouden ook nauw contact buiten clubverband. Ook de huidige diversiteit aan voertuigen heeft de
club goed gedaan (ja, dat is onze inmiddels veel genuanceerdere mening anno 2013…).
Wat er beter kan
Laat je niet verleiden om de Luchtboxer ‘schoon te houden’
van minder welgevallige meningen. Reageren levert meer op
dan negeren. Daar zijn mooie voorbeelden van aan te wijzen.
Mooiste herinnering
Om te beginnen een heel recente herinnering, vér van huis:
de ‘Tijdreis 2013’. Geweldig, om zo iets met een groep te
doen! Dan een oudere herinnering, díchtbij huis: ‘VW Voorjaar 1983’, de bijeenkomst in Rijswijk ter viering van het
10-jarig bestaan met een uitstapje per LVWCN-tram naar

Delft. Jeugdherberg-atmosfeer in Overvoorde met snurkende Hootsen in een stapelbed en wat extra worsten om de
maaltijd aan te kleden. Puzzelrit uitgezet per PX Bril en XG
Ovaal met Hans van der Heiden in een polderlandschap waar
nu Vinex-wijken zijn. Maries al 5 maanden in verwachting van
ons eerste kind Maarten. Historie op z’n best!

Hendrikje Blokker over 40 jaar LVWCN
Rode LVWCN draad
De LVWCN en VW stromen ons door het bloed. In de
eerste jaren elke dag de vele telefoontjes in verband met de
ledenadministratie die we toen deden (tijdens het toen nog
computerloze tijdperk). Veel praten over VW en de club.
Het heeft ons hele hechte vriendschappen opgeleverd. Met
mensen uit ‘Noord’, maar ook elders in het land. Minimaal
2 keer per jaar een feest van herkenning tijdens de bijeenkomsten. De auto’s verbinden ons, maar de mensen zijn
belangrijker. Maar dat mag toch na 31 jaar lidmaatschap?
Mooiste herinnering
De Grossglockner tocht in 1987 was voor ons de eerste buitenlandse reis met de club. Voor het eerst zag ik bergen met
sneeuw erop. Een geweldige belevenis! Maar ook de reis naar
Mexico-Cuba (2001) was voor Bert en mij een enorme ervaring waar we nog vele goede herinneringen aan hebben.
Hans van Wijk over 40 jaar LVWCN
Rode LVWCN draad
De LVWCN betekent veel voor mij. Vooral de eerste jaren was het een deel van mijn leven. Maar ook nu ga ik nog
graag naar de bijeenkomsten toe om de bijzondere mensen rondom onze grote hobby te ontmoeten en al die
mooie auto's te bekijken.
Wat er beter kan
Probeer de ‘grote’ evenementen wat centraler in het land
te organiseren.
Mooiste herinnering
De leukste herinnering is lastig. Maar de bijeenkomsten in
Den Haag met erwtensoep en vuurwerk aan het strand, in
Limburg met een rit naar Spa, en in Drenthe met een
avondwandeling en aparte slaapzalen voor mannen en
vrouwen, kan ik mij nog goed herinneren. Ook de Herfstrit van vorig jaar was erg mooi!
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Wat er beter kan
Blijf niet vasthouden aan wat ‘vroeger zo goed’ was. Betrek de jongeren er (nog meer) bij. Ga gericht op zoek wat
de club voor hen kan doen. Misschien is het tijd voor een
evenement door hen georganiseerd.

Atte Roskam over 40 jaar LVWCN
Rode LVWCN draad
De Luchtgekoelde VW Club Nederland – toen ik lid werd nog
de VW Brillen Vereniging geheten – betekende jarenlang vriendschap met gelijkgestemden. Vooral binnen het bestuur, met een
over het hele land verspreide groep bijna vaste medewerkers,
kon je spreken van een hechte band. Wát voor een luchtgekoelde je ook reed, dat maakte niets uit, als het maar bleef rijden
en de communicatie onderling een open karakter had.
Wat er beter kan
Omdat ik al heel lang geen bijeenkomsten meer heb bijgewoond, kan ik niet direct verbeterpunten opsommen. Ik
sleutel bij tijd en wijle aan mijn Kever en lees het clubblad.
Dat is voor mij momenteel voldoende. Het blad is in de recente lay-out natuurlijk heel anders als in de tijd dat Sybe en
Greetje Smid de redactie verzorgden en ik een aantal jaren
het spul liet kopiëren in Vlissingen. Elke maand (periode 1980
– 1982) stempelde ik zelf elk blad met de naam-adres-woonplaats gegevens van clubleden (in totaal ruim 240). Het was
toen echt een clubblaadje. Nu is het meer een magazine.
Mooiste herinnering
Ook voor wat betreft de evenementen kan ik alleen zeggen
dat die, welke ik tot alweer zo’n ruim 25 jaar geleden heb
bezocht, voor mij altijd plezierig zijn geweest. Ik loop uit die
periode enkele highlights door:
• 6 mei 1978, Jubileumdag 5-jarig bestaan van de VW Brillen
Vereniging: Natuurlijk bijzonder. In het Autotron in Drunen. Met als hoogtepunt een behendigheidswedstrijd met
als wedstrijdleider Rolf ten Cate (een toen zeer beroemde
MG-goeroe);

• 17 maart 1979, 12-½ jarig bestaan van Automobielbedrijf
‘Voorne-Putten’ te Spijkenisse: Het eerste optreden van
mijn Karmann Ghia. Op de heenweg bleek al snel dat een
bougiekabel niet echt vast zat. Hetgeen niet gezegd kan
worden van de startmotor. Daar heb ik zo mijn oplossingen
voor. Het personeel van de dealer keek ademloos toe. En
van dat soort optredens heb ik nu mijn werk gemaakt;
• 16 en 17 april 1983: Landelijke Jubileum Voorjaarsbijeenkomst Rijswijk: Mooie bijeenkomst met de volledige Groningse afvaardiging (wijlen Harry Wassing, Keimpe Venema,
Jan Wessel). Een en ander vond plaats in een soort vakantiekolonie – volgens mij uitgezocht door Peter Hootsen
(alias Marius Olierook) – en werd gekenmerkt door een
strak regime in de horeca-afdeling. Serveersters waren van
middelbare leeftijd en liepen allen in stijf gestreken witte
schorten. Dus !!! Degelijk en goed eten.

Tiddo Bresters over 40 jaar LVWCN
Rode LVWCN draad
Lid geworden in 1978, dus al 35 van de 40 jaar lid! De eerste
bijeenkomst was in Drunen. Mijn vader en ik reden er met
onze toen 4 jaar oude 1303S Big Bug heen. Toen, in mei
1978, was het nog de Nederlandse VW Brillen Vereniging.
Ik keek mijn ogen uit, zóveel Bril- en Ovaalkevers. En er
waren ook deelnemers uit Duitsland en zelfs uit Zweden.
Dat grensoverschrijdende aspect van de luchtgekoelde VW
wereld heeft me altijd enorm aangesproken én geïnspireerd.
Ik kreeg er de smaak door te pakken om buitenlandse clubreizen te gaan organiseren, de eerste in 1987 (Grossglockner tocht). De LVWCN bracht me al op ontelbaar veel
mooie en vaak onbekende plekken, en is het bindmiddel
voor vele vriendschappen, in Nederland en daarbuiten.
Wat er beter kan
Laat de papieren Luchtboxer ook in de tijd van snelle, maar
vluchtige social media het centrale frame van de LVWCN
blijven, maar in combinatie met méér digitale berichten. En
laten we doorgaan om onze leden afwisselende evenementen te bieden, in binnen- en buitenland, om zo het verschil
te blijven maken met clubs die vooral shows op grasvelden
en parkeerterreinen organiseren. Onderweg met onze Kevers, Busjes en andere luchtgekoelden is er nog zoveel
moois te ontdekken, en zoveel lol te beleven.
Mooiste herinnering
Van Snertritjes tot Mexico-reizen, van De Koog op
Texel (1989) tot het Drielandenpunt bij Vaals (1982),

van de Noordkaap (2009) tot de Stelviopas (2008), het
was allemaal leuk. Wat ik het liefste nog eens zou doen,
kan helaas niet meer: een bezoek aan de VW fabriek in
Puebla / Mexico om nieuwe Kevers van de band te zien
lopen, zoals een aantal LVWCN´ers in 1994 en 2001
nog heeft kunnen meemaken. Juist omdat elk LVWCN
evenement niet alleen vóór maar vooral ook dóór
LVWCN´ers wordt gemaakt, is het elke keer weer een
unieke ervaring.
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1983

Het op de ALV van 20 november 1982
genomen besluit over de komst van regioleiders wordt dit jaar voortvarend
uitgewerkt en geconcretiseerd. De volgende personen
gaan er handen en voeten aan geven: Groningen (dhr.
Bultema), Friesland (dhr. Smid), Drenthe (dhr. Slagter) en
Overijssel (dhr. Jansen). Voor Utrecht pakt dhr. De Haas
het op. In Noord-Holland dhr. Ravensteyn en in ZuidHolland dhr. Eygendaal. Voor Zeeland/west-Brabant
steekt dhr. Willemsen z’n vinger op en voor Noord-Brabant/Limburg dhr. Boersma. Een bijkomend voordeel van
deze benoemingen uit zich al snel in de vele regionale
bijeenkomsten die in 1983 op de evenementenkalender
komen te staan.
In het weekend van 16 en 17 april 1983 is er een grootse
viering van het 10-jarig bestaan in Rijswijk. Het programma van deze jubileumbijeenkomst ziet er prima uit: een
rit in een tram naar de ‘oude’ stad Delft (incl. een wandeling) met ‘s avonds een film- en dia-avond. Na deze voorstelling kan er zelfs nog een avondstrandwandeling gemaakt worden. De volgende dag staat er nog een
puzzelrit op basis van het bolletje/pijltje principe op het
programma.
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16 april: Brillen en Ovalen, Rijswijk

16 april: Rijswijk
In de Luchtboxer komen steeds meer verslagen van regionale evenementen te staan. Verder vullen techniek of
restauratietips een aantal pagina’s. Michel Crijns verzorgt
een aantal artikelen onder de kop ‘Blik over de grens’ en
Atte Roskam belicht regelmatig VW boeken. In 1983 is er
ook sprake van een soort koplampwimper-trilogie. Een
paar prominente leden ‘bestookt’ elkaar met voor- en nadelen en het nut van deze wimpers. Onder een ‘artiestennaam’ proberen drs. Govert P. Haakje, Boris R. Acket en
Lola Moccaboon ieder hun gelijk te krijgen. Omdat de
redactie er ongewild veel pagina’s aan moet besteden,
overwegen zij ‘De Luchtboxer’ om te dopen tot ‘De Koplampwimper’. Gelukkig lopen deze met humor doorspekte aantijgingen met een lachende sisser af.

Na nog een aantal regionale bijeenkomsten en een trip
naar Wolfsburg met vijf Brillen van enkele leden uit de
regio Zuid-Oost op 25 en 26 september, is er op 5 november 1983 de Algemene Ledenvergadering in Gorssel.

Samen met de VW 412 club gaat de LVWCN op 10 september 1983 naar Pernis. Op het immense terrein van
Shell is er een bijeenkomst met een geweldige opkomst
van ruim 80 Volkswagens met niet minder dan 200 passagiers! Na een gastvrij onthaal, een toespraak en een
uitstekende lunch, is er een rondrit op het terrein met
maar liefst 5 touringcars.

10 september: Shell Pernis

Juni: Bad Camberg
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1984

In 1984 is er een nieuwe voorzitter!
Atte Roskam neemt de taak over van
Wim Nieboer. Wim zelf gaat (weer)
het secretariaat doen. Hans Böger is per januari de nieuwe regioleider van Noord-Brabant/Limburg en neemt
van Wim ook de Clubshop over. Linda Hootsen wordt de
nieuwe evenementencoördinator.
In de eerste maanden is er sprake van een flink aantal regionale bijeenkomsten. Voor de regio Groningen zijn Jan
Wessel en Harry Wassing de nieuwe regioleiders. Voor
regio Utrecht volgt Gert de Haas zijn broer Arjan op.
De Luchtboxer krijgt na twee jaar weer een nieuwe omslag. In nummer 3 blikt Wim Nieboer terug op tien jaar
clubblad en VW club. Bij het artikel zijn de eerste briefwisselingen met Pon te zien en met de eerste leden. Ook
is de brief van de officiële oprichting in dit nummer afgedrukt. In een aantal volgende nummers blikt ook Marc
Bruna terug onder de kop ‘Terugblik’.

Vanaf Luchtboxer nummer 5 gaat Joke Loots de redactie
helpen met het uittypen van het clubblad in ‘het net’.
Vanwege het zoek raken bij de PTT komt Luchtboxer
nummer 5 nooit aan bij de leden. Nummer 6 is de ledenlijst. Uiteindelijk is nummer 7 het eerste, mede van haar
hand komende clubblad.

De landelijke Voorjaarsbijeenkomst is dit keer in Halfweg en wel op 27 mei 1984. Op deze dag wordt de allereerste Meikeverrit verreden. Peter en Linda Hootsen
winnen de Meikeverrit-wisseltrofee. Over deze dag verschijnt geen verslag. Behalve dan een epistel van Joop
Mutters die de ontmoetingsplaats niet kon vinden en
daardoor te laat op de plek van bestemming aankwam.
De Meikeverrit was toen al in volle gang.

Het weekend van 22 en 23 september staat in het teken
van de landelijke Najaarsbijeenkomst (in Westerbork op
vakantieoord ‘de Pieterberg’). Een prima geslaagd weekend met op zaterdag een onderdelenmarkt, een onderdelenprijsvraag en de verkiezing van de mooiste aanwezige VW (gewonnen door de heer Grundmann uit
Duitsland met zijn werkelijk schitterende Hebmüller).
Na een avondwandeling is er de volgende dag nog een
puzzelrit verreden. Op deze bijeenkomst meldt zich tevens het 500e lid aan: Jan Pannekoek met zijn zwarte
Kever uit 1958 (de XX-30-77), die nog geheel gerestaureerd moet worden. Later dat jaar gaat voorzitter Atte
Roskam bij Jan op bezoek en biedt hem onder andere
een jaar lang gratis lidmaatschap van de LVWCN aan.

De ledenlijst van juli 1984 telt 469 leden, die samen 659
Volkswagens hebben. Op dat moment is de oudste Kever
van 1941 en stamt de jongste uit 1983.

Op 11 november 1984 vergadert de ALV in Gorssel. Besloten wordt Wim Nieboer tot erelid te benoemen. De
contributie gaat voor 1985 omhoog naar 55 gulden.

22 en 23 september:Westerbork
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22 en 23 september:Westerbork
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1985

Ook voor 1985 een aantal wijzigingen
in functies. Peter Hootsen wordt de
nieuwe secretaris. Linda Hootsen
gaat als nieuwe penningmeester aan de slag. Keimpe Venema en Leo v.d. Werf vervangen Jan Wessel. Samen
met Harry Wassing vormen zij het regioschap Noord.
Voor Zuid-Holland wordt Ad van der Lee in 1985 de
nieuwe regioleider.
‘Tijdbom of blindganger’ is een pittig
artikeltje, waarmee Marc Bruna in
de eerste Luchtboxer van dat jaar
de leeftijdsgrens voor luchtgekoelde
Volkswagens van de LVWCN onder
de aandacht brengt. Mede aanleiding
hiervoor was een driekwart jaar
eerder door Peter Hootsen gepubliceerd artikel ‘Japie King Corn en de
Nederlandse VW Brillen Vereniging’
en een later ingezonden brief van
Harry Hofman over spoilerkevers. In Luchtboxer nummer 2 puilt de rubriek ‘Brievenbus’ vervolgens uit met
zes pagina’s aan reacties. Zelfs in nummer 3 wordt er
nog aandacht aan besteed. Het speelt zich allemaal af in
de nasleep van de overgang van de Brillen Vereniging
naar de LVWCN. De relatief kleine Brillen Vereniging
maakt nu deel uit van een grotere club met meer jongere luchtgekoelde Volkswagens in het ledenbestand.
En dat is toch wel even wennen geblazen.
De Voorjaarsbijeenkomst op het ‘Eiland van Maurik’ op 11
en 12 mei is prima verlopen. Op 11 mei is er een VW verkiezing. De aanwezigen vinden de Bril van de heren Lips
het mooiste in de klasse vóór 1961. Voor ná 1961 wordt
dat de VW 1300 uit 1966 van Eric de Knegt. Ook is er in

Juni 1985: Festival Historisch Vervoer
een loods de onderdelenverkoop. Op de zondag wordt de
2e Meikeverrit verreden. Johan en Gerda Bras nemen de
Meikeverrit-wisseltrofee mee naar huis.
Voor de Najaarsbijeenkomst moeten de leden naar
Veghel (28/29 september). De aanwezigen laten zich
prima vermaken met een prachtig gevarieerd programma: een lasdemonstratie, wielen wisselen voor dames
en ‘hoeveel mensen passen er in een luchtgekoelde?’
Naast een concours d’ élégance is er een modellenverkoop en op de zondag een puzzelrit.
Op 2 november is er (opnieuw) in Gorssel de Algemene
Ledenvergadering. En natuurlijk zijn er in 1985 ook de
nodige regionale bijeenkomsten.
In het november/december nummer van de Luchtboxer
verschijnt de allereerste Kerstpuzzel. Atte Roskam
heeft maar liefst 75 (soms pittige) vragen op papier gezet en er zijn drie boekenprijzen te winnen.

11 en 12 mei: Voorjaarsbijeenkomst, Maurik
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1 juni: Regiorit Zuid-Holland

28 en 29 september: Najaarsbijeenkomst,Veghel

Keverproppen

Actie op de Najaarsbijeenkomst

Wiel wisselen voor dames, Hendrikje Blokker

Zuidlaren 1985
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1986

Een nieuw jaar met een nieuwe ledenadministratie. Jan Wessel draagt
zijn functie (waarbij hij veel hulp
heeft gehad van Rita) over aan Bert en Hendrikje Blokker. In de voorbije jaren was het altijd Bert Jan van
Bolhuis die een aantal keren de rubriek ‘Blik over de
grens’ verzorgde. Vanaf 1986 verschijnen deze artikelen van de hand van Keimpe Venema. In deze rubriek
worden korte stukjes uit buitenlandse clubbladen en
uit ‘Gute Fahrt’ belicht. Ook is er (inmiddels al een
aantal jaren) een speciale rubriek ‘modellen’. Wouter
Erich beschrijft hierin schaalmodellen van verschillende fabrikanten.
In Rijnsburg is er op 24 en 25 mei de landelijke Voorjaarsbijeenkomst waar ongeveer tachtig Volkswagens
aanwezig zijn. Ton Zitman heeft voor die dagen twee
opvallende VW’s meegenomen: een Kübelwagen en een
Schwimmwagen! Tevens is er een VW Brasilia te bewonderen. Voor de zaterdag staan er een onderdelenmarkt en een Kever Quiz op het programma. Op zondag is er (inmiddels traditie) de derde Meikeverrit. De
wisseltrofee gaat dit jaar naar Marc en Maries Bruna.
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Vanaf april is Dick Wieben de nieuwe regioleider voor Regio Oost.
Het Magazijn in Rheden gaat verhuizen. Hans van Wijk
stopt na 11 jaar ‘magazijnmeester’ te zijn geweest. Vanaf 1
mei 1986 gaat een nieuw team (Keimpe Venema, Harry
Wassing, Minne Keulen en Leo van der Werf) aan de slag
in de nieuwe ruimte in Boornbergum bij Drachten.

24 en 25 mei: Rijnsburg

Op zaterdag 7 juni 1986 is er de eerste type gebonden
bijeenkomst van de LVWCN. Hoofdorganisator Herman
Steendam weet op deze dag 38 Volkswagens Type 3 bijeen
te krijgen. Het aantal had zelfs nog hoger kunnen zijn wanneer er op deze dag niet zoveel regen en wind was geweest. Ondanks dit minpuntje is het een zeer geslaagde
dag! Alle 38 Type’s 3 stonden opgesteld op het landgoed
Houdringe in De Bilt. De mooist verkozen Type 3 is de
witte Ponton uit 1972 van Schoemakers (die overigens zijn
VW op deze dag verkocht aan medeclublid Smal).

9 augustus: BBQ, Peize

Op de Luchtboxer siert vanaf nummer 7 een nieuwe foto
de cover. De (fabrieks-)foto toont Ovalen in Wolfsburg op
de montageband in 1955.
Op 16 en 17 augustus is de allereerste VW Euro een feit.
Zeven VW georiënteerde clubs (Algemene Buggy Club,
Bonito Club Holland, Keverclub Zuid-Nederland, Regina
Automobielclub, VW Cabrio Club Nederland, VW 412
Club Holland en de Luchtgekoelde VW Club Nederland)
hebben daartoe de handen ineengeslagen. Het evenement
verloopt prima. De opkomst is erg hoog. De heer B. Wegh
van de LVWCN wint met zijn prachtige groene Bril de eerste prijs met de concours d’ élégance!
In Dinxperlo is er op 6 september de landelijke Najaarsbijeenkomst. Na ontvangst met koffie en
krentenbrood is er een onderdelenverkoop en een rondrit. Deze rit gaat
zelfs deels door Duitsland.
Het is al enkele jaren gebruikelijk om de ALV in de novembermaand te houden. Dit keer op 2 november in Maarsbergen.

7 juni: Type 3 dag, De Bilt
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1987

In 1987 verandert er het nodige in het
bestuur. Gert de Haas wordt de nieuwe
voorzitter en Ewald Stein de nieuwe
secretaris. Harry Wassing is dan bestuurslid met betrekking tot het Magazijn. Wim Brooymans gaat samen met
Paulien de Clubshop doen. Er komen ook twee nieuwe
regioleiders: Judith Hopster (regio Noord) en Winnie Robles (regio Zuid).
In Luchtboxer nummer 4 beschrijft J. de Vries zijn belevenissen over het invoeren van zijn splinternieuwe jubileum
Kever die hij in november 1985 heeft aangeschaft. In datzelfde nummer valt te lezen dat Bert van Prooyen de nieuwe regioleider van Zuid-Holland is. Als VW Euro vertegenwoordiger plaatst Bob Ravensteijn in het clubblad een
programma voor het tweede VW Euro evenement.
De landelijke Voorjaarsbijeenkomst wordt opnieuw in Rijnsburg gehouden. Op 1 mei kunnen de deelnemers hun tentje
opzetten op camping ‘De Koningshof’. Op vrijdagavond genieten ze van een diapresentatie. Als op zaterdagochtend 2
mei de daggasten binnendruppelen, kan rond 12 uur de Meikeverrit van start gaan. Het is een mooie route door de Bollenstreek. Daarna is er nog een onderdelenverkoop.

Tiddo Bresters organiseert voor de eerste
keer de Grossglockner tour (27 mei t/m 1
juni). Het is een erg groot succes. Dat is
ook te lezen in de extra dikke Luchtboxer
van augustus. In deze ‘Grossglockner special’ staan maar liefst 30 pagina’s met verslagen en foto’s over deze grandioze rit.
Zaterdag 30 mei was het dé dag om eerst in
Böckstein met de autotrein naar Mallnitz te reizen. Vanaf
hier ging het richting de Franz Joseph Höhe waar de witte
top van de Grossglockner bij een blauwe hemel perfect te
bewonderen was.
Op diezelfde zaterdag in Nederland begint Hans Groeneveld
het Type 3 Magazijn in Veenendaal. Door ruimtegebrek verhuizen alle VW 1500 en VW 1600 onderdelen van Drachten
naar Veenendaal, zodat er een eigen Type 3 Magazijn ontstaat.
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Atte Roskam gaat, op verzoek, luchtgekoelde VW’s taxeren bij leden thuis. In de zomer van 1987 wordt er een
nieuw taxatieteam gevormd. Hans van der Heiden, Keimpe
Venema en Hans Böger gaan vanaf dan Volkswagens taxeren op LVWCN evenementen.
De nieuwe regioleider voor Oost is vanaf juni 1987 Bennie
ten Pas. En voor de tweede keer is er een VW Euro. Ook
dit keer in Maurik en wel op 15 en 16 augustus.
Opnieuw een type gebonden bijeenkomst. In Utrecht komen op 3 oktober de Karmann Ghia en de Type 3 modellen
samen. Deze dag zijn er ruim 30 Karmann Ghia’s en dik 40
Type’s 3 (waaronder enkele buitenlanders) te bewonderen.
Er zijn een paar in nieuwstaat verkerende VW’s te zien.
Verder zijn het Type 3 Magazijn en de Clubshop aanwezig.
Er hebben zich 78 luchtgekoelden opgegeven voor de Najaarsbijeenkomst in het weekend van 19 en 20 september.
Locatie: Landgoed ‘Nienoord’ in Leek. Het programma bestaat onder andere uit een diavoorstelling van de Grossglockner tour, een toeristische rit en een concours d’ élégance.
De (mannelijke) jury heeft zich in zwarte
pakken gestoken, compleet met hoge
hoed. Keimpe Venema, Linda Hootsen,
Johannes Vonk en Pieter Kuik bepalen dan ook wie de mooiste VW heeft. Peter Hootsen doet nog een (vergeefse) poging om in de prijzen te vallen door de voorkant van zijn
Ovaal geheel in een laag modder en takken te hullen.
Ook in 1987 zijn er veel regionale bijeenkomsten geweest.
Tenslotte wordt op 21 november in Maarsbergen de Algemene Ledenvergadering gehouden.

19 en 20 september: Najaarsbijeenkomst, Leek

27 mei t/m 1 juni: Grossglockner tour
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1988

Ook in 1988 zijn er enkele wijzigingen in
het bestuur. Roel Augusteijn gaat het
secretariaat doen en Tiddo Bresters
volgt Ed Robles op als PR-man. Na 10 jaar redactieschap
stoppen Sybe en Greetje Smid ermee. Vanaf Luchtboxer
nummer 4 nemen Harry en Ankie Pannekoek de redactiewerkzaamheden over.
Na een flink aantal regionale bijeenkomsten is er uiteindelijk
op 14 en 15 mei de landelijke Voorjaarsbijeenkomst. Dit keer
geen gewone bijeenkomst, maar een jubileumbijeenkomst ter
gelegenheid van 15 jaar LVWCN! Dit wordt groots gevierd
bij het Militair Luchtvaartmuseum in Soesterberg. Na een onderdelenquiz kunnen de aanwezigen hun eigen luchtgekoelde
fotograferen samen met een heuse Dakota. Einde middag
wordt er koers gezet richting dierenpark Amersfoort. De
volgende ochtend start daar de traditionele Meikeverrit. Tijdens deze rit moeten de deelnemers enkele behendigheidstestjes doen wat bij sommigen hilarisch was om te zien. Het
is een zeer geslaagd en goed bezocht weekend!

14 mei:Voorjaarsbijeenkomst, Soesterberg
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Het jubileumnummer van de Luchtboxer is extra dik en
heeft inmiddels een nieuwe foto op de cover. Het blad blikt
terug op 15 jaar club met veel historie, inclusief een overpeinzing van Wim Nieboer en Marc Bruna. Daarnaast is er
ook ruimte voor ‘gewone’ clubzaken en een aantal artikelen
over een Spijlbus, VW Brilkever en een Karmann Ghia.
Op 7 juni schenkt de I.V.A. te Driebergen het opengewerkte Type 3 onderstel aan de club. Dit vloeit voort uit
contacten van Arjan de Haas. Zijn broer Gert neemt als
voorzitter van de LVWCN het Type 3 onderstel in ontvangst. Hierover staat een artikel in het augustus nummer. In dezelfde editie van het clubblad beschrijven enkele reislustige leden hun ervaringen in Turkije en Afrika.
Op zaterdag 27 augustus vinden opnames plaats voor een
Type 3 film. ‘Regisseur’ Herman Steendam krijgt op deze
dag ruim 30 Type’s 3 bij elkaar bij het hoofdkantoor van de
Grontmij in De Bilt. Een aantal Type’s 3 wordt voorzien
van een kentekenplaat waarop het bouwjaar staat. Ook
ontmoeten de 2 eigenaren van de 28-27-FK en de 28-29FK (twee witte Fastbacks) elkaar voor het eerst. ’s Middags gaan alle VW’s in optocht naar ‘de Vlasakkers’ bij
Amersfoort waar vervolgopnames op de toegangsweg en
de achtbaan zijn gemaakt. Grietus Hilbrands heeft op dat
moment de oudste Type 3 (1962) bij zich. Er zijn ook drie
Karmann Ghia’s van het Type 34 aanwezig.

14 mei: Amersfoort

27 augustus: Opnames Type 3 film, De Bilt

Ruim 10½ pagina heeft Herman Steendam nodig om in het
september nummer een uitgebreid artikel over de Type 3
te schrijven. Het gaat over de geschiedenis van de Ponton,
de Fastback en de Variant, de verschillen in bouwjaren, en
alles geïllustreerd met foto’s en mooie tekeningen.
In Dinxperlo is er op 10 september de landelijke Najaarsbijeenkomst. De opkomst is bijzonder goed te noemen.

Er is ook een aantal buitenlandse luchtgekoelden aanwezig. De bij die gelegenheid verreden grenslandrit krijgt
daarmee gelijk een internationaal tintje.
Jan Barkhuysen is aangesteld als documentatiebeheerder.
En, zoals gebruikelijk in november, een ALV. Dit keer
gaan de vergaderlustigen naar Ugchelen.

20 en 21 augustus: VW Euro, Maurik

10 september: Grenslandrit, Dinxperlo

14 mei: Soesterberg
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1989

De maand januari begint gelijk al goed
met maar liefst vier regiobijeenkomsten.

Mark de Jager is vanaf januari 1989 contactpersoon van
het Magazijn Type’s 1 en 2. In het januari nummer van de
Luchtboxer start Hans van der Heiden de nieuwe rubriek
‘Uit de oude doos’.

Enige jaren terug is de heer dr. B. Wiersch door Wim Nieboer als erelid benoemd. In Luchtboxer nummer 2 staat
voor het eerst zijn naam. Vanaf april staat Hans Sprenkels
in de colofon als VW Euro vertegenwoordiger.
Op 4 april is in Rotterdam een Type 3 en 4 festijn gehouden. Met een zeer hoge opkomst (door de aanwezige VW
412 Club waren er maar liefst 34 Type’s 4 en 44 Type’s 3,
waaronder een aantal Duitse gasten), kon de dag niet
meer stuk. De Euromast is beklommen en de coureurs
kunnen desgewenst een slalomparcours afleggen. Voor de
deskundigen is de Volksquiz goed te doen. Bij de verkiezing mooiste Type 3 en 4 wordt Peter van der Voort met
zijn witte Type 3 Ponton van 1967 eerste, samen met de
zilvergrijze Type 4, een 411 uit 1972, van John Labrie.

17 juni: Type 3 film, Utrecht/Soest
let en de Type 3 met een 4-deurs uitvoering. Maar ook
voor een VW 411 Ponton prototype. Herman Steendam, Frank Wolter, Peter van de Berg en Grietus Hilbrands brengen op 22 mei ook nog een bezoek aan het
Karmann Ghia museum in Osnabrück.
Dit jaar is er een bijzondere Voorjaarsbijeenkomst. In
het Pinksterweekend van 13/14 mei 1989 is de LVWCN
te gast op Texel! Op het terrein ‘De Nikadel’ in De
Koog worden de 120 (!) Volkswagens van de clubleden
op soort en bouwjaar opgesteld. Met een defilé wordt
een verscheidenheid aan luchtgekoelden geshowd. Later
op de dag gaat een ieder terug naar vakantiecentrum
‘De Krim’ voor een gezamenlijke maaltijd en om daarna
videofilms te bekijken. De volgende ochtend eerst naar
het strand. Want Tiddo wil foto’s maken voor de nieuwe
clubfolder. Direct daarna zal de 6e Meikeverrit starten.
Winnaar is Edward Schuit. Na terugkomst van de rit
kunnen de aanwezigen nog tussen VW onderdelen en
snuisterijen uit de Clubshop rondneuzen. Het weekend
wordt afgesloten met een heerlijke barbecue.

2 april: Type 3 en 4 dag, Rotterdam
De eerste ‘echte’ taxatiedag van de LVWCN is op zaterdag 29 april 1989. Deze dag worden er 14 Volkswagens
getaxeerd in Veenendaal.
Om de Type 3 film compleet te maken, gaan Herman
Steendam, Grietus Hilbrands, Jan Olsman en Tom van
Wissen op 8 mei naar Wolfsburg om het VW Museum te
bezoeken. Naast filmwerk wordt ook dr. Bernd Wiersch
geïnterviewd. Ook alle in het museum aanwezige Type 3
modellen hebben uitvoerig bekijks. Er is bij de heren met
name de nodige interesse voor de Type 3 Ponton Cabrio-
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13 en 14 mei: Texel

13 en 14 mei: Texel

23 april: IJsselrit, Regio Oost
De ledenadministratie meldt in juni 1989 dat de club inmiddels het 1.000e lid heeft ingeschreven. De heer P.H.
Verloop uit Ulvenhout is de gelukkige, samen met zijn VW
Kever 01-87-EL uit 1967. De familie Brooymans bezoekt
hem en biedt een tasje met inhoud aan en tevens een jaar
gratis lidmaatschap van de LVWCN.
In de Luchtboxer van juni 1989 staat een uitgebreid interview met Herbert Kaes (75 jaar) door Tiddo Bresters.
Ferdinand Porsche was een oom van Herbert Kaes en zijn
neef heette dus Ferry Porsche. Op 5 februari 1936 begon
Herbert Kaes bij het constructiebureau van Porsche te
werken. Zijn eerste ‘dienstauto’ was het VW 30 prototype. Zo heeft hij het succes van de Kever vanaf het begin
tot het eind meegemaakt. Een mooi interview.
Een lang weekend naar de DDR met de club. Van 8 tot en
met 14 juni is er een groepje LVWCN leden afgereisd naar
de DDR. Op de heenreis wordt de VW fabriek in Kassel
aangedaan en is de bijeenkomst van de Käferclub Leipzig
bezocht. Dat was een bijzondere ervaring met bijzondere
auto’s. Op de terugreis is er nog een rondleiding in de VW
Transporterfabriek in Hannover. Ook nu is Tiddo Bresters de grote organisator. Een verslag hiervan met foto’s is
te vinden in de Luchtboxer van augustus 1989.

16/17 september: Arcen
Op 16 en 17 september 1989 gaat de club naar Arcen. Op
Recreatieoord ‘Klein Vink’ verzamelen de LVWCN leden
zich voor de Najaarsbijeenkomst. Ook namens de ‘Brezelfenster Vereinigung’ is een aantal VW’s aanwezig, waaronder een Hebmüller en een Rometsch. Naast een onderdelenmarkt en een rondrit is er in de
‘Kasteeltuinen’ van Arcen op de
zondag een Volkswagenopstelling.
De Algemene Ledenvergadering wordt op 4 november
1989 gehouden in Maarsbergen.
19/20 augustus: VW Euro, Maurik

8 t/m 14 juni: DDR reis

8 t/m 14 juni: DDR reis
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1990

Er staat een nieuwe, tijdens
de bijeenkomst in Texel gemaakte foto op de cover!

door de Bollenstreek. Omdat Koninginnedag erachteraan
komt, blijven veel leden een dagje langer.

Herman Steendam volgt Gert de Haas op als
regioleider Utrecht. Voor Regio Zuid gaat
Joost Buiting aan de slag. Vanaf april staat
Martin van der Zeeuw als regioleider van
Zuid-Holland Bert van Prooyen bij. Hans van der Heiden
heeft een nieuwe Technische Commissie gevormd. Leden
kunnen aan deze commissie technische vragen stellen. Jan
Barhuysen gaat hierin een coördinerende rol spelen.
In de eerste maanden van 1990 zijn er redelijk veel bijeenkomsten, waaronder een paar technische dagen. En voor de
tweede keer is er in Veenendaal een landelijke taxatiedag.
De Voorjaarsbijeenkomst wordt groots aangepakt: een
heel weekend in Attractiepark Duinrell met een prachtig
programma op 28/29 april. Op de zaterdag is er een onderdelenmarkt en een voertuigenopstelling. ’s Avonds na het
buffet worden er dia’s vertoond en kunnen de mensen een
duin-/strandwandeling maken. Voor de zondag heeft de organisatie een oriëntatierit uitgezet van circa 40 kilometer

42

De speciale landelijke Onderdelendag in Maurik op 12 mei
1990 wordt redelijk bezocht.
Ook dit jaar brengen Bert en Hendrikje Blokker een keurig
bijgewerkte ledenlijst uit. Mede door een flinke groei van
het ledenbestand is het een behoorlijk klus.
Vanaf augustus 1990 is Joke Loots de nieuwe secretaris. De
al ruim een half jaar vacante functie is er tijdelijk door Linda Hootsen ‘bij gedaan’. Voor het oosten van het land komt
er vanaf augustus een nieuwe regioleider: Edwin Kieviet,
bijgestaan door zijn vrouw Anke.
En zo gaat het al weer aardig richting najaar. Van 7 t/m 9
september kunnen de LVWCN leden in Leek terecht op
Landgoed ‘Nienoord’. Naast een onderdelenmarkt (hoe
kan het ook anders?), is er een showterrein voor de
luchtgekoelden. Ook voor de kleintjes is het een perfecte locatie: spelen in een speeltuin, kijken naar dieren
en/of een modelspoorbaan en een ritje op een treintje!
Einde middag wordt de barbecue aangestoken met ‘s

28 en 29 april: Duinrell

7 t/m 9 september: Najaarsbijeenkomst, Leek
avonds nog een diavoorstelling. De volgende dag zijn er
met de puzzelrit – de zogeheten ‘Drie Provinciënrit’ –
leuke prijzen te winnen.
Inmiddels alweer vijf jaar VW Euro! Een goed bezocht internationaal evenement waaraan ook de LVWCN deelneemt. Hans Sprenkels krijgt als VW Euro vertegenwoordiger veel hulp van Gert de Haas en Johan Bras tijdens deze
dagen op 18 en 19 september.

18 en 19 augustus: VW Euro, Maurik

Een maand ná Leek staat er een prachtig 40 jaar VW Bus
evenement op de kalender. Het evenement begint op 13
oktober met een bezoek aan de Hoogovens in Velsen.
Een rondleiding op het immense terrein in een trein (getrokken door een diesellocomotief) om vervolgens halt
te houden bij de warmwalserij. Veel indruk maakt de
wijze waarop hele dikke stukken staal tot rollen plaatstaal worden gewalst. Vanaf de parkeerplaats bij het Dierenpark Amersfoort wordt er op de tweede dag (14 oktober) een rit gemaakt naar Leusden waar de dag verder
gaat bij Pon’s Automobielhandel. Ruim 80 Busjes rollen
daar de parkeerplaats op. Na het nuttigen van veel
broodjes en soep bekijken de deelnemers in een tent de
opstelling van 40 jaar VW Bus geschiedenis. Een zeer geslaagd evenement!
Het jaar eindigt met veel regionale bijeenkomsten, met
daartussen nog een ALV in Ugchelen op 10 november. De
allerlaatste clubdag is een open dag van het Magazijn in
Boornbergum bij Drachten op 22 december.
In het extra dikke gecombineerde november/december
nummer van de Luchtboxer staan maar liefst ruim vijf
pagina’s aangeboden/gevraagd advertenties.

13 en 14 oktober: VW Bus 40 jaar
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1991

Jeannot Herfskens en Hans de Groot
worden de nieuwe regioleiders voor
Noord-Holland omdat Bob Ravensteijn
aftreedt. Voor regio Zuid-Holland gaan Wouter Coomans
en Cees Verschoof als regioleiders onder andere regiobijeenkomsten organiseren. Ook in 1991 zijn de eerste maanden redelijk ‘volgeboekt’ met regionale bijeenkomsten.
Luchtboxer nummer 3 is voorzien van een
geheel nieuwe omslag. Geen blauw/groene
omslag meer, maar een witte omslag met
blauwe tekst en logo, en uiteraard een nieuwe foto.
In West-Brabant wordt in Hoeven op 8 en 9 juni de Voorjaarsbijeenkomst gehouden. Onder het motto ‘Het wordt
goed toeven in Hoeven’ zijn de leden welkom op Camping
‘Bospad’. Er is een ‘mooiste Volkswagen verkiezing’. Daarbij
valt een bokaal te winnen. Maar óók voor de Volkswagen
met de meeste kilometers op de teller én voor de VW die
de meeste kilometers had gereden om naar Hoeven te komen, is er een bokaal. Uiteraard kan er worden rondgesnuffeld tussen de vele VW onderdelen en de diverse Clubshop
artikelen. Op de zondag valt er middels een mooie rit veel
te genieten van het West-Brabantse landschap.

29 en 30 juni: Bad Camberg
Delfts Blauw). Ter afsluiting hebben de deelnemers in een
Delfts park op een terras een drankje genuttigd.
In het weekend van 29 en 30 juni gaat een aantal LVWCN
leden richting Bad Camberg in Duitsland. Een prachtig
evenement voor échte klassieke Volkswagens! Een uitgebreid verslag van deze veteranen verzameling is te lezen in
de Luchtboxer van augustus.
Een ééndaagse landelijke Najaarsbijeenkomst is er dit jaar
in Voorschoten bij VW Dealer Kamsteeg met bijna 80
meegebrachte LVWCN clubauto’s. Hoewel het buiten op
de parkeerplaats er ook op lijkt, is ín de showroom een
type overzicht van diverse Volkswagens opgesteld. Een in

8 en 9 juni: Voorjaarsbijeenkomst, Hoeven

19 september: Showroom VW dealer Kamsteeg

Op zondag 23 juni verzamelt zich een aantal Karmann Ghia’s
in Bleiswijk. Tijdens de landelijke Karmann Ghia rit is er een
koffiestop bij een oude molen. De rit voert vervolgens naar
‘De Porceleijne Fles’ in Delft (de fabrikant van het befaamde

44

Aandenken Hoeven: Kentekenhoes

8 en 9 juni: Voorjaarsbijeenkomst, Hoeven

14 april: Voorjaarstocht regio Oost

12 september: Technische dag,VW dealer Pouw, Deventer

de showroom opgestelde Ovaal is het decor van een wedstrijd onder het motto ‘Wat is er aan niet-originele zaken
op, in of aan deze auto gemonteerd?’ In de werkplaats
staat een Bril in restauratiefase. Een aantal leden laat hun
luchtgekoelde aan de VW-diagnose apparatuur koppelen.
Deze bijzonder gezellige dag wordt afgesloten met een bezoek aan ‘De Chinese Muur’ waar een nasimaaltijd naar
binnen gewerkt kan worden.

met een rit naar Wolfsburg. De zaterdag begint met een
bezoek aan het Karmann Ghia museum in Osnabrück,
waarna er verder koers wordt gezet naar Wolfsburg. De
volgende dag worden de Type’s 3 op de slechte wegen in
de voormalige DDR flink getest met een ritje. ’s Middags is
het tijd voor een bezoek aan het VW Museum in Wolfsburg. Er is een speciale tentoonstelling over de Type 3,
inclusief een paar bijzondere prototype’s. Alvorens de terugreis te aanvaarden, volgt nog een bezoek aan de VW
fabriek in Wolfsburg, inclusief een rondleiding langs de
productielijnen van de Golf.

De voorzitter opent op 2 november de Algemene Ledenvergadering in de ‘Cantharel’ in Ugchelen.
Dertig jaar VW Type 3! Van 30 november t/m 2 december
is er een groep Type 3 rijders die dit memorabele feit viert

30 november t/m 2 december:Type 3 reis
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1992

Zoals besloten op de ALV van november
1991 komt er dit jaar een nieuwe voorzitter: Tiddo Bresters zal Gert de Haas
opvolgen. In Tiddo’s plaats gaat Charles Dams de Public Relations doen voor de club. Judith Hopster treedt af als regioleider. Ze werd al enige tijd bijgestaan door Eric Kooi.
Opvolgers Wim Bos en Albert Hoving zijn de nieuwe regioleiders Noord. Het Magazijn Type 3 gaat ook in andere handen over. Vanaf januari nemen Tom van Wissen, Ric Engeler
en Henk Grootaards dit over. Ook komt er een nieuwe
VW-Euro vertegenwoordiger: Olav Hartman. Martin van
der Zeeuw is vanaf 1992 de Fehac contactpersoon.
De samenwerking tussen de regio’s
Noord-Holland en Zuid-Holland levert een landelijke Voorjaarsbijeenkomst op in Enkhuizen. Het ‘Zuiderzeetreffen’ wordt gehouden van 9 t/m
10 mei 1991 op ‘Camping Enkhuizerzand’. Wanneer op zaterdag alle deelnemers zijn aangekomen, rijden ze eerst een korte rondrit door de omgeving. En, zoals op de meeste bijeenkomsten, is ook
hier een onderdelenmarkt. De dag wordt afgesloten
met steengrillen. Zondag 10 mei wordt een mooie Meikeverrit verreden. Naast het Zuiderzeemuseum is er
een bezoek aan het Stoomgemaal in Medemblik. In dit
Stoommachinemuseum krijgen de leden tijdens een
rondleiding een goede uitleg over onder andere de geschiedenis van het gemaal de ‘Vier Noorder Koggen’.
Na de uitslag van de Meikeverrit vertrekken de meeste
deelnemers al snel weer richting huis.

9 en 10 mei: Voorjaarsbijeenkomst, Enkhuizen
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Nog in dezelfde maand is er van 27 t/m 31 mei de tweede
LVWCN Grossglockner tocht. Op de heenreis overnachten de deelnemers in Fischbachtal na eerst een heerlijk saladebuffet met gerookte ham naar binnen te hebben gewerkt. De volgende ochtend loopt de wekker op tijd af om
af te reizen naar Sportcamping Woferlgut. Hier start op
zaterdag 30 mei het doel van de reis: het beklimmen van de
Grossglockner. Maar eerst is er nog de rit met de autotrein
door de Tauerntunnel. Even later staan er heel veel Volkswagens boven op het parkeerdek bij de Franz Joseph Höhe.
Samen met de VW’s uit Duitsland, Engeland en Italië vormt
dat een bonte verzameling. Terug via de Edelweißspitze
naar de camping en ’s avonds dineren met als speciale gast
ir. Herbert Kaes! Sybe en Greetje Smid krijgen nog een prijs
omdat zij de oudste deelnemende Bril hebben. Na de maal-

27 t/m 31 mei: Grossglockner tocht

tijd ontvangt Tiddo Bresters veel lof en dank voor de perfecte organisatie, uitmondend in een luid en lang applaus.
De Luchtboxer heeft vanaf het juni nummer een nieuwe
foto op de cover.
Op 8 juni (2e Pinksterdag) organiseren Peter en Trudi van
den Berg een landelijke Karmann Ghia dag. De deelnemende Karmann’s staan opgesteld bij Kasteel ‘De Cannenburch’ in Vaassen. Het programma omvat o.a. een puzzelrit en een boswandeling.
In juli is er het bericht dat de LVWCN inmiddels 1.500
leden telt! Paul Plantinga met zijn VW Bril uit 1949, de NP37-65, krijgt bezoek van Tiddo Bresters, Charles Dams en
een aantal clubleden, om hem namens het bestuur te feliciteren met deze mooie mijlpaal.
In Zwiep, aan de voet van de Lochemse berg, wordt op 12
en 13 september de landelijke Najaarsbijeenkomst gehouden op Camping ‘De Heksenlaak’. De eerste dag kan men
tussen de onderdelen snuffelen en de VW’s op de showground bekijken. Voor het op deze dag gehouden concours d’ élégance worden drie winnaars beloond met een
prijs. De 1e prijs gaat naar Eric de Groot en zijn prachtige
blauwe Kever uit 1961. Dan de 2e prijs. Die is voor Grietus
Hilbrands met zijn zeldzame Ponton van 1962. En de 3e

prijs gaat naar de mooie 1956 Ovaal van Hans op den
Camp. Na een bijzondere videofilm over een autosloperij
in Zweden, waar zeer veel oude luchtgekoelden staan weg
te roesten, is er ’s avonds een Witte Wieventocht in het
donkere bos. Op zondag staat er een rit naar de stoomtreinen in Haaksbergen op het programma. Naast ze bekijken, kan er ook in meegereden worden. Tijdens deze
stoomtreinrit rijden 15 luchtgekoelden samen met de
trein op.
Voor 7 november 1992 staat de ALV op de evenementenkalender. Deze wordt gehouden in Woudenberg bij wegrestaurant ‘Bloemenheuvel’.
De laatste bijeenkomst van 1992 is een open dag in het
‘nieuwe’ pand in Twijzelerheide waar het Magazijnteam (na
een flinke verhuizing vanuit Drachten) opnieuw onderdelen te koop aanbiedt.

Aandenken Zwiep

12 en 13 september: Najaarsbijeenkomst, Zwiep
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Gert de Haas over 40 jaar LVWCN
Rode LVWCN draad
Ik ben in 1978 lid geworden van de Brillenclub omdat het
VW-virus ernstig had toegeslagen en ik tot het 'einde der
tijden' met mijn luchtgekoelden wilde blijven rijden. De
club heeft met zijn onderdelenmagazijn, de evenementen
en alle gezellige contacten ervoor gezorgd, dat ik nog altijd
actief bezig ben met de VW hobby. Dankzij de LVWCN
blijf ik lekker doorrijden!
Wat er beter kan
De techniek van onze VW's houden we zoveel mogelijk origineel. Onze club moet echter wel jongeren kunnen boeien.
Volop aandacht geven aan de nieuwe communicatiemiddelen!
Mooiste herinneringen
Mei 1987 was de 1e Grossglockner reis naar Oostenrijk.
Uniek voor een tijd waarin veel auto's nog niet waren ge-

restaureerd en dikwijls met kunst en vliegwerk op de weg
werden gehouden. Ook mijn dagelijkse Kever (08-19-FE)
doorstond de reis perfect. Dit tot verbazing van familie en
verwondering bij werkcollega's. Met een luchtgekoelde is
het genieten in de bergen!

Jan Wessel over 40 jaar LVWCN
Rode LVWCN draad
Eerst aspirant lid en daarna per 1 januari 1977 ‘echt’ lid met
de NX-33-41. Van Brillenclub tot LVWCN. Van wilde vrijgezel tot degelijk getrouwd. Sloperijen afzoeken, overtollige
dealervoorraden opkopen, met een oude typemachine nieuwe leden inschrijven. Dát waren nog eens tijden! Vriendschappen die een leven lang duren. En dan nu een Sambabus
om zoveel mogelijk evenementen mee te bezoeken.
Wat er beter kan
Clubblad terug naar zwart/wit op A5 formaat.
Mooiste herinnering
De eerste Oostenrijk reis in 1987: voor de eerste keer
bergen zien, en dat met een dubble-clutch bak. En niet te
vergeten Stoom Afblazen 1999, met daarbij het gezicht
Peter & Linda Hootsen over 40 jaar LVWCN
Rode LVWCN draad
De vereniging heeft ons een hele hoop vrienden opgeleverd. Ook veel gezelligheid en soms wat ergernissen. Met
de LVWCN hebben we grote delen van Nederland nader
leren kennen. Ook heeft de club ons van kennis en onderdelen voorzien. We hebben er bestuurlijke ervaring in op
mogen doen (Linda 9 jaar als penningmeester, Peter 2 jaar
als secretaris en beiden als mede-organisatoren van diverse landelijke bijeenkomsten). De Nederlandse VW
Brillen Vereniging, later LVWCN, is een rode draad in
onze vrijetijdsbesteding.
Wat er beter kan
Een toekomstbestendige LVWCN?? Gewoon dóórgaan
zo. Inclusief handhaving van de eis ‘originele luchtgekoelde
VW’. Zéker niet gaan verwateren met verbouwde of andere VW's!
Mooiste herinnering
Er zijn in al die jaren veel, héél veel, erg leuke bijkomsten
geweest. Wij durven daar geen onderscheid in te maken.
Van het optreden van Herr Flick en Helga tijdens Dokkum
Voorjaar 2008 lopen de tranen ons echter nog steeds
over de wangen.
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van Peter Hootsen, toen we de NX-33-41 en PD-65-00
met de kontjes tegen elkaar op de trein wilden zetten…

Herman Steendam over 40 jaar lvwcn
Rode LVWCN draad
In 1977 kreeg ik van mijn vader een toen 9 jaar oude VW
1600TL cadeau om die óp te rijden. Bijna splinternieuw als je
bedenkt dat nu de vrijstelling Motorrijtuigenbelasting op 40 jaar
ligt. In 1979 werd ik lid van de LVWCN. Ik ben de club en mijn
Type 3 daarna altijd trouw gebleven. Voor mij is de gezamenlijke
hobby met de paar mede liefhebbers van deze middenklasse
VW de belangrijkste reden om lid van de LVWCN te zijn.
Wat beter kan
Als FEHAC vrijwilliger (ik schrijf het blad FEHACtiviteiten
en columns voor de FEHAC in oldtimerbladen) zie ik heel
veel clubs: hoe ze hun evenementen organiseren en hoe
het clubblad eruit ziet. Dat is bij onze club prima in orde.
Daarbij hebben we nog een mooi clubonderdelenmagazijn
en een prima eigen taxatie aanpak: veel beter kan het niet.
Mooiste herinnering
De mooiste herinnering was wel de eerste bijeenkomst
van de LVWCN waar ik samen met mijn vrouw heen ging.
Onder de radiotelescopen van Westerbork en behalve de
fraaie Hebmüller die daar te zien was, ontmoette ik daar

mensen die een zelfde passie hadden voor iets anders dan
Kevers: Type’s 3. Ook de eerste speciaal voor Type 3 georganiseerde bijeenkomsten, met als hoogtepunt de 30
jaar Type 3 reis naar Wolfsburg in 1991, waren bijzonder.
Toen reden we nog door het echte Oost-Duitsland. En
het stukje beton dat ik uit de Muur hakte, heb ik nog
steeds. En ik heb mijn 09-47-FT nog steeds. Al bieden ze
een ton: die gaat nooit meer weg!

Paulien Brooymans over 40 jaar LVWCN
Rode LVWCN draad
In 1982 werd ik, samen met m’n man Wim, lid van de
LVWCN. Wij hadden toen een ‘Kever met Mercedesneus’
die veel bekijks opleverde. Door het bezoeken van evenementen raakte ons gezin steeds meer besmet met het VW
virus. In de loop der jaren hebben we diverse Volkswagens
gehad, van een VW 181 tot de welbekende VW Pick-up,
waar we nu nog regelmatig evenementen mee bezoeken.
Medio 1986 hebben we de Clubshop overgenomen. De
Clubshop is inmiddels uitgegroeid van een koffer met boeken tot bijna een huis vol met allemaal mooie clubspullen.
De Clubshop is in 2005 overgenomen door Willem Sustronk. Op een gegeven moment is daar voor Wim het Magazijn bijgekomen. Zelf verzorg ik al een aantal jaren de

kleine advertenties in het clubblad. We hopen dat we nog
vele jaren van deze gezellige club mogen genieten.
Mooiste herinnering
Een echt mooiste herinnering heb ik niet. Alle bijeenkomsten
hebben wel iets, dus is het moeilijk daar een keuze in te maken.

Piet Andeweg over 40 jaar LVWCN
Rode LVWCN draad
De vele VW’s van clubleden hebben het voor mij mogelijk
gemaakt om jarenlang van m’n hobby ook deels mijn werk
te maken. Altijd stonden er in elke hoek van onze garage
wel Kevers, Busjes, Karmann Ghia’s en Type’s 3 te wachten
op hun jaarlijkse controlebeurt. Ongemerkt, als vanzelf,
leefde ik mee in de weken van vooral ook de buitenlandse
evenementen. Want ja, ik had elke wagen afgesteld alsof het
m’n eigen auto was. Zouden ze het allemaal halen? Zelfs
kwam het voor dat ik via de telefoon aanwijzingen gaf aan
welke boutjes of schroeven te draaien als er bijvoorbeeld
een motor niet meer goed stationair bleef lopen. Boeiend
allemaal. Nog steeds trouwens!
Wat er beter kan
De club is gegroeid in haar originaliteitsbenadering. Vroeger
kwam het nog wel eens voor dat, wanneer er één uitlaatpijpje, sierstripje of lampje niet 100% origineel was, meteen
de hele wagen ‘afgewaardeerd’ werd. Dat vond ik dan jammer. Je kunt in je streven naar het behoud van originaliteit
ook te ver gaan. De huidige insteek van de club is nu veel
professioneler en biedt ook richting onze jeugd een veel
spannender zoek- en denkkader. Houden zo!

Mooiste herinnering
De Brillen en Ovalen dagen in Zegveld en omstreken waren, dat zal niemand verbazen, voor ons de echte hoogtepunten. Groot was onze verbazing toen we daarna een
boze ambtenaar van de gemeente Woerden aan de deur
kregen. We hadden onze loods clandestien uitgebouwd!!
Laten ze nu nét luchtfoto’s hebben gemaakt op de dag dat
er de grote tent voor de Brillen en Ovalen dag was geplaatst! Daarnaast vonden we vele bijeenkomsten, zoals
Stoom Afblazen, ook onvergetelijk.
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1993

Bestuurlijk verandert er weinig. Wel
komt er een aantal nieuwe regioleiders.
Tom Kuijper volgt Hans de Groot op en
wordt samen met Jeannot Herfskens regioleider NoordWest. Voor regio Midden (voorheen regio Utrecht) nemen
Arjan en Gert de Haas de taken over van Herman Steendam. De nieuwe regioleider Zuid is Ramon Testroote.
Op 23 januari kan er in Drachten gebowld worden. Voor
regio Noord is dit inmiddels een ‘vaste’ jaarlijks terugkerende bijeenkomst.
De redactie krijgt vanaf maart in de persoon van Klaske Visser een redactie-assistente.
Voorafgaand aan een aantal regionale bijeenkomsten wordt
van 30 april t/m 2 mei de landelijke Voorjaarsbijeenkomst
gehouden. Het is tevens een lustrumbijeenkomst omdat de
LVWCN 20 jaar bestaat! Met een schitterend uitgebreid
programma zijn alle leden welkom in
Duinrell Wassenaar. Op de vrijdagmiddag is er de verkiezing ‘Meest Koninginnedagse Luchtgekoelde VW’. Hoewel de
‘49-er Bril van Willem Arend van der
Linden geheel in een oranje kleur is gehuld, gaat de eerste prijs naar de familie
Loots en moet Willem genoegen nemen
met de 2e prijs. De derde prijs is voor
Theresia Kienjet. Op de zaterdag is er een showopstelling
voor alle VW’s, alsmede een onderdelenmarkt. Maar er is
ook een hele leuke LVWCN-survival! Regioteams strijden
om de eer: er wordt geroeid, over water met touwen geklommen en met een vrachtwagenband gerold. Dat blijkt,
net als het onderdeel ‘accu sjouwen’, zwaar maar wél leuk!
Op de 1e plaatst eindigt regio Noord-West, 2e worden de
regio’s Zuid en Midden. Regio Noord eindigt op de 3e
plaats. Om 20.00 uur ‘s avonds wordt het jubileumgeschenk
onthuld in de vorm van een verjaardagskalender. De volgende dag wint de heer van Teunenbroek de 1e prijs met de
oriëntatierit. Minder geluk in deze rit heeft Peter Molenaar.
Hij krijgt met zijn VW 1300 uit 1966 een aanrijding.

Het aprilnummer van de Luchtboxer is een
jubileumuitgave. Er zit een prachtige kleurenomslag omheen. In het binnenwerk is rood als
‘steunkleur’ gebruikt. Er staan leuke en verschillende verhalen in. Vanzelfsprekend wordt
er ook teruggeblikt.
De derde landelijke Karmann Ghia dag is gehouden op 13
juni 1993. De deelnemers verzamelen zich op het Waagmarktplein in Gouda. De rondrit gaat langs de Reeuwijkse
Plassen, het ‘Ooievaarsdorp’ en eindigt in Noordeloos.
In de Luchtboxer van mei schrijft Kai Fröhlich een prachtig
verhaal over z’n reis met zijn eigen Kever door Egypte. Kai
is er twee weken zoet mee geweest en heeft 6.700 kilometer afgelegd.
Op 3 juli is er vanuit regio Noord de Century VW rit. Garage Century bestaat dan 45 jaar.

3 juli: Jubileum Garage Century

30 april t/m 2 mei:Voorjaarsbijeenkomst, Duinrell

Jubileumkalender
1993
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9 december: Zuidlaren

2 oktober:Taxatiedag,Veenendaal

24 oktober: bezoek VW dealer Ech, Rotterdam

Van donderdag 9 september t/m zaterdag 11 september is
er een fabrieks- en museumbezoek in Wolfsburg. Op de
donderdag is de VW fabriek in Kassel bezocht en de volgende dag de fabriek in Wolfsburg waar op dat moment de
Golf en de Vento geproduceerd worden. Op vrijdag gaat
het hele gezelschap naar het Wolfsburg museum.
Van 17 t/m 19 september wordt voor de 8ste keer VW
Euro gehouden. Dit keer in Baarlo. Hans Sprenkels is inmiddels weer de VW Euro vertegenwoordiger.

De Luchtboxer krijgt vanaf het oktober nummer een nieuwe omslag met een nieuwe foto. Het papier is ook wat gladder, waardoor de Luchtboxer iets luxer overkomt.
Na een taxatiedag, een ALV en een aantal regionale evenementen, is er op 11 december nog een open dag van het
Magazijn in Twijzelerheide.
In de laatste Luchtboxer van 1993 sluit Tiddo Bresters een
driedelig verhaal af over zijn reis naar Mexico. Hij is onder
andere in Mexico-City geweest en in de VW fabriek in Puebla. Het land heeft hij verder verkend met een gehuurde
VW Kever uit 1992 met 10.000 kilometer op de teller.

3 juli: Jubileum Garage Century
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1994

In 1994 (feitelijk al vanaf augustus 1993)
is Edwin van der Panne de nieuwe penningmeester. Hij volgt hiermee Linda
Hootsen op die deze functie maar liefst 9 jaar vervulde. Na
ruim 8 jaar dragen Bert en Hendrikje Blokker de ledenadministratie over aan Cees Verschoof. Jeanneot Herfkens en
Tom Kuijper treden af als regioleider Noord-West. Vanaf
mei neemt Ad Musters deze functie over. Ook Albert Hoving van regio Noord beëindigt z’n werkzaamheden.
27 t/m 29 mei:Voorjaarsbijeenkomst, Borger

17 april:Voorjaarsrit regio Oost, Bathmen
Op 21 april wordt de allereerste Brillen en Ovalen dag
gehouden bij Garage Andeweg in Zegveld. Ongeveer 30
Brillen en Ovalen komen op het evenement af. Zelfs een
Hebmüller uit 1949 van de heer Grundmann uit Duitsland.
In de loop van de dag gaat het hele gezelschap in colonne
naar het plaatsje Haarzuilens waar nabij het gelijknamige
kasteel geparkeerd wordt.
Borger is de plek waar de landelijke Voorjaarsbijeenkomst
wordt gehouden (27 t/m 29 mei). Bij recreatiecentrum
‘Hunzedal’ verzamelt zich een flink aantal luchtgekoelden.

Op zaterdag stellen de leden op het showterrein hun Volkswagens op. ‘s Middags kunnen er onderdelen gekocht of
verkocht worden. Ook de Magazijnen zijn met hun handel
aanwezig, evenals de Clubshop. Om 24.00 uur is er voor de
liefhebbers een nachtwandeling in de staatsbossen. Het
programma voor de zondag bestaat hoofdzakelijk uit de
Hondsrug puzzelrit. Maar daarnaast kan er ook een duik
worden genomen in het subtropisch zwembad. Rond 16.00
uur, na de prijsuitreiking, gaat ieder weer huiswaarts.

21 april: Brillen en Ovalen dag, Zegveld
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Aandenken: Zegveld, Borger en Zwiep

23 t/m 25 september: Najaarsbijeenkomst, Zwiep
In de buurt van Giethoorn is er op 6 juni een landelijke
Karmann Ghia dag. Er is van deze dag voor de Luchtboxer
geen verslag geschreven. Wel plaatst de redactie twee
leuke foto’s van dit type VW dat hier bijeen kwam.
In augustus krijgt de regioleider Noord (Wim Bos) hulp
van Marten Kooi. Regioleider Zuid-West (Wouter Coomans) krijgt assistentie van Frank Suijker. Aukje Hibma en
Ramon Testroote zijn de nieuwe VW Euro vertegenwoordigers. De redactie wordt uitgebreid met Maarten Kieviet.
Een speciale Type 3 bijeenkomst wordt gehouden op 26
t/m 28 augustus in Amsterdam, met als gasten een aantal
buitenlandse Type’s 3. Van deze bijeenkomst ontvangt de
redactie geen verslag. Organisatorisch is alles gladjes verlopen.

Opnieuw een landelijke Najaarsbijeenkomst op camping ‘de
Heksenlaak’ in Zwiep. Voor een tweede keer komen de
luchtgekoelden met hun eigenaren bijeen op deze camping
in het weekend van 23 t/m 25 september. De hele zaterdagmiddag is er een onderdelenmarkt, een showweide en de
Clubshop. Speciaal voor de kinderen is er een ballonnenwedstrijd. De (toen) 6 jarige Roosje Bakker uit Deventer
wint een prijs omdat haar ballon de grootste afstand aflegt.
Vanaf 15.00 uur is er een behendigheidstest. Een ‘pittig’
parcours zorgt voor veel vermaak bij de overige leden. Na
de barbecue zijn er oude Polygoonjournaals en dia’s, alsmede een avondwandeling. Op zondag wordt er vanaf half
elf vertrokken voor de Graafschaproute. Het is een prachtige rit waarin veel kastelen en landhuizen zijn opgenomen.
Tevens ook een mooie afronding van dit weekend!

Van 17 t/m 18 september wordt op circuit ‘De Berckt’ in
Baarlo VW Euro gehouden. Op zaterdag is het erg slecht
weer. Enkele onderdelen worden daarom afgelast. Op
zondag is er dan een concours d’ élégance en een wedstrijd ‘motor wisselen’. De clubleden Joost Buiting en Bart
Nijhoff winnen hierbij de eerste prijs.
In het clubblad van september is te lezen dat Hans van der
Heiden, met hulp van Peter Hootsen en Henk Grootaarts,
een aanhanger van een oude caravan heeft gemaakt voor
het vervoer van het opengewerkte Type 3 onderstel.

Het jaar 1994 sluit af met nog twee evenementen: op 5
november de Algemene Ledenvergadering in Apeldoorn
en op 26 november een open dag in het Magazijn in Twijzelerheide.

27 t/m 29 mei:Voorjaarsbijeenkomst, Borger
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1995

Diverse functies krijgen een andere bemensing. Er is een nieuw Magazijnteam
(Bob Ravensteijn en Herman van Deijk).
Edwin van der Panne heeft te weinig tijd voor het penningmeesterschap. Joke Loots neemt deze functie over. Ramon Testroote neemt haar secretarisfunctie op zich.
Wouter Coomans wordt de nieuwe Fehac-vertegenwoordiger. Verder wisselen Tiddo Bresters en Charles Dams
van functie: Charles wordt voorzitter van de LVWCN en
Tiddo gaat zijn ‘oude’ public relations functie weer oppakken. En in april nemen Jan en Truus Pannekoek het regioleiderschap van Edwin en Anke Kieviet over. Een maand
later gaan Hans en Ingrid Sprenkels regio Zuid vertegenwoordigen en Gijs van Wee en Bert van Wee gaan dit
voor regio Midden doen. Zij volgen hiermee Gert de Haas
op. Als laatste wordt Bernhard van der Heiden vanaf augustus de nieuwe evenementencoördinator.
In het april nummer van de Luchtboxer is
een hilarisch artikel te lezen van Peter
Hootsen. Het gaat over een reis met zijn
‘Hootsiaans’ gezin door Duitsland, Polen,
Tsjechië/Slowakije, Slovenië en Oostenrijk
in hun Spijlbus uit 1966 en de klassieke Alpenkreuzer.
De ALV is verschoven naar het voorjaar (22 april) wegens
een wettelijke bepaling. Een belangrijk agendapunt is de
nieuwe bestuursstructuur. Er komt een duidelijk onderscheid tussen bestuursleden en bestuursmedewerkers.
De eerste maanden is er een aantal regionale bijeenkomsten. Maar bijvoorbeeld ook het Kever Winter Festijn in
Eindhoven. Op 7 mei organiseren Gert de Haas en Johan
Bras een onderdelendag op het Eiland van Maurik. Het is
een zeer geslaagde dag met ruim 30 standhouders. Veel
onderdelen gaan weg voor LVWCN prijzen.

12 t/m 14 mei:Voorjaarsbijeenkomst, Belfeld

Op 20 mei is er in Veenendaal de landelijke taxatiedag.
De 5e landelijke Karmann Ghia dag heeft als thema ‘Made
by Karmann’. Er wordt op 18 juni verzameld in Cruquius
(bij Aalsmeer) waar een bezoek aan het Stoomgemaal op
het programma staat. De stoet van ongeveer 25 Karmann’s zet daarna koers richting Haarlem waar de Grote
Markt dienst doet als showground. In juni zijn meerdere
LVWCN’ers ook nog afgereisd naar Bad Camberg. Voor
velen hèt VW mekka!
Bad Camberg: Dhr. Lotterman en Tiddo Bresters

Het weekend van 12 t/m 14 mei is gereserveerd voor de
landelijke Voorjaarsbijeenkomst in Belfeld. Er is een
‘Luchtgekoeld campingfestijn’ met onder andere een zuinigheidsrit, een onderdelenmarkt en een fotomuur. Na de
feestavond is er nog een avondwandeling door de Maalbeekse bossen. De volgende dag wordt de traditionele
Meikeverrit verreden. Het team Van der Linden, De Groot
en Kooi winnen de wisseltrofee. Na de prijsuitreiking is
ook dit weekend weer ten einde.
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7 mei: Onderdelendag Eiland van Maurik

Bad Camberg
In het augustus nummer van de Luchtboxer vertelt Henk
Grootaarts het verhaal over zijn VW 411L uit 1968 die hij
heeft gerestaureerd. Een nummer later beschrijft Jarko Aikens op maar liefst 6 pagina’s de geschiedenis van de ‘grote’ Karmann Ghia type 34.
In september stopt Maarten Kieviet met de redactie. Hein
en Anneke van Jaarsveld willen wel actiever worden in de
club en nemen de taak van Maarten over.
De landelijke Najaarsbijeenkomst is dit jaar een ééndaags gebeuren: op 28 oktober in Amsterdam bij VW dealer A-point.
Het thema van deze dag is ‘Bus’ vanwege 45 jaar VW Bus. In
de showroom staat een aantal mooie Bussen van verschillende bouwjaren. Tevens kunnen de leden hun VW op de
brug bekijken en geven monteurs advies. En er is een verkiezing van zowel de mooiste, als ook de origineelste (ludieke)
Bus. Voor de lunch, rond 12.30 uur, staat er een vrij lange rij
Volkswagens in de iets verderop gelegen McDrive.

28 oktober: Najaarsbijeenkomst, Amsterdam

In de Luchtboxer van november/december staat sinds jaren weer een Kerstpuzzel. Er moeten 35 verschillende
vragen over de Volkswagen beantwoord worden. Er zijn
twee, bij de Clubshop in te leveren, boekenbonnen van 25
gulden te winnen.
11 maart:Technische dag, regio Oost,VW Dealer Pouw

Aandenken
A-point

Voorjaarsbijeenkomst, Belfeld
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1996

De sponsoring van de omslagen van de
Luchtboxer door Pon wordt in 1996
omgezet in een financiële bijdrage. Op
die manier kan er voortaan op elke cover een andere foto
komen omdat de omslag nu bij de drukker kan worden
meegedrukt.

Het is een wat rustiger jaar voor wat betreft de evenementen. Na een jaarlijkse bowlingavond van regio Noord is er
op 16 maart de Algemene Ledenvergadering in Ugchelen.

16 maart: ALV, Ugchelen
Het april nummer bevat de uitslag van een club-enquête
die eind 1995 bij de Luchtboxer was gevoegd. Vragen over
onder andere bijeenkomsten, de Luchtboxer, ledenlijst,
taxaties, bestuur en het Magazijn. Maar liefst ruim 40% van
de leden heeft hem ingevuld. Een mooie respons!
Voor regio Noord-West gaat Caspar de Lint als regioleider vanaf april samenwerken met Ad Musters. Vanaf mei
(t/m 1997) moet regio Noord het zonder regioleider doen.
Op 11 en 12 mei houdt de LVWCN haar jaarlijkse Voorjaarsbijeenkomst. Dit keer in Zundert op Camping ‘De
Laarse Heide’. Zaterdagmiddag is er een onderdelenmarkt
voor ‘de grote mensen’ en een flippo-ruilbeurs voor ‘de
kleine mensen’. De laatsten worden daarnaast flink vermaakt door Pieter de Clown. ‘s Avonds kan er bij het buf-

fet meer dan voldoende gegeten worden. De volgende
ochtend starten veel leden hun luchtgekoelde motoren
voor de traditionele Meikeverrit waarbij de wisseltrofee
dit keer naar de familie Loots gaat.
De eerste LVWCN 181 bijeenkomst wordt van 25 t/m 27
mei gehouden in Beekbergen. Een erg goede opkomst van
maar liefst ruim 100 (!) Volkswagens 181, waarvan er veel
uit Duitsland komen, maar ook Engeland en Denemarken.
Wim Oosthoek is als organisator érg tevreden.
Aukje Hibma en Wouter Coomans stoppen in augustus als
VW Euro-, resp. Fehac-vertegenwoordiger. Frans Donia
neemt de taak van Wouter over. Wouter en Liane Erich
gaan de ledenadministratie doen.
Een groepje LVWCN’ers maakt in het weekend van 23 t/m
26 augustus een clubreis naar de Harz. In Elbingerode is
een goede camping gevonden voor al ‘het luchtgekoelde
geweld’. De 2e dag wordt beheerst door stoomtreinen.

11 en 12 mei Voorjaarsbijeenkomst, Zundert
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Voorjaarsbijeenkomst, Zundert

VW Euro, Baarlo

28 september, Muiden

27 oktober, Herfstrit
De 3e dag is er een gemeenschappelijke rit. Op de terugreis is Wolfsburg aangedaan voor een bezoek aan het Museum en het onderdelenmagazijn aldaar.
Op 13 t/m 15 september is er weer VW Euro in Baarlo.
Naast de LVWCN clubstand staat de mooie Bril van Piet
Andeweg te blinken.
Bij garage ‘De Wegman’ in Muiden wordt op 28 september
de Najaarsbijeenkomst gehouden. Op het programma
staan een lasworkshop en een tourtocht. Leden kunnen
hun luchtgekoelde laten taxeren door Hans van der Heiden. De Clubshop verleent ook deze dag literaire bijstand.
Op 17 november is er in het nieuwe Magazijn in Medemblik een open dag.
In het november/december nummer van de Luchtboxer
staat een artikeltje van Pim van Loon over luchtgekoelde
informatie op het toen nieuwe internet. Hij luidt hiermee

langzamerhand het digitale tijdperk voor de club in. Ook
kunnen leden in dit nummer middels een ‘zoek de verschillen’ weer meedoen aan de Kerstpuzzel. In twee, zo op het
oog dezelfde foto’s, moeten 25 verschillen opgezocht
worden. Harry Pannekoek verzorgt deze puzzel en verloot opnieuw boekenbonnen van 25 gulden.

28 september, Muiden
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1997

Hoewel de ‘Reis door de tijd’ eigenlijk
geen LVWCN evenement is, zijn er
toch zo’n 42 Volkswagens van onze
club aanwezig op het feest ter gelegenheid van het
50-jarig importeurschap van Pon. Op 11 april zijn ook
de belangrijkste Nederlandse autojournalisten hiervoor
uitgenodigd. Zij mogen vanuit de kasteeltuinen in Arcen
achter het stuur kruipen van klassieke VW’s en samen
met de leden een ritje maken. In Wellerooi wordt het
evenement na een vijfgangendiner afgesloten.

Op 25 t/m 27 april wordt in Sevenum op ‘De Schatberg’
een groots Type 2 evenement ‘50 jaar Ben Pon Schets’
gehouden. Op het terrein is een doorlopende onderdelenmarkt, speciaal gericht op de VW Bus. Er is een flink
aantal Bussen uit verschillende landen van de partij.
Maar ook de ‘Plattenwagen’ en een ‘Kettenradbus’. Op
zondag gaat het hele gezelschap in konvooi naar de
nieuwe Pon vestiging Auto-Arena in Blerick voor een
brunch. Daarna is er een tentoonstelling te zien over 50
jaar Volkswagen in Nederland.

Voorjaarsbijeenkomst, Amersfoort
Pim van Loon is vanaf april de nieuwe VW Eurovertegenwoordiger voor de LVWCN en volgt daarmee Ramon Testroote op.
De landelijke Voorjaarsbijeenkomst is dit keer op 24 en 25
mei in Amersfoort op camping ‘de Bokkeduinen’. Met een
leuk programma, zoals een lasdemonstratie, het spel ‘verdien uw barbecue terug’ (waarbij je geblinddoekt een ander in een kruiwagen moet rijden) en een onderdelenmarkt, vermaken de leden zich prima. De zondag is
hoofdzakelijk gereserveerd voor de Meikeverrit. Met het
uitreiken van de wisseltrofee aan de familie Olsman, eindigt dit wederom mooie evenement.

Peter Hootsen geeft met zijn Spijlbus in Sevenum een
demonstratie vrachtwagen slepen

Een week later staat de ‘grote Type 3 dag’ op de evenementenkalender. Van 29 mei t/m 1 juni rijden vele Type’s 3
het terrein van camping ‘Het Amsterdamse Bos’ op in
Aalsmeer. Vanwege de samenwerking met de Duitse Type
3 Liebhaber Verein zijn er veel Duitse VW’s en, in mindere
mate, Nederlandse VW’s aanwezig. Het LVWCN Type 3
onderstel is deze dagen ook te bezichtigen. Naast een onderdelenmarkt is er ook een echte ‘Hollandse rit’ waarbij
o.a. het Stoomgemaal De Cruquius wordt aangedaan.
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November 1997: Fotosessie voor het Jubileumnummer 1998 van de Luchtboxer

Najaarsbijeenkomst, Assen
Er volgt eerst nog een aantal regionale bijeenkomsten
voordat de landelijke Najaarsbijeenkomst in Assen kan
beginnen. In het weekend van 5 t/m 7 september komen
ruim 100 luchtgekoelde Volkswagens naar het Recreatiepark ‘de Witterzomer’. Het programma voor dit weekend belooft veel. En inderdaad. Op zaterdag is er een
behendigheidsspel dat per regioteam uitgevochten
wordt. Onder andere moeten telkens 4 leden een Mexicaan over een parcours duwen met een 5e man of vrouw
achter het stuur. Er is echter sprake van een lastige bijkomstigheid: stuur je naar links, dan gaat de Mexicaan
naar rechts! Hilarisch dus. Net als die twee bijzondere
Kevers die er rondrijden: een halve, over de volle lengte
doorgeslepen Kever en een hele lange verlengde Kever. ‘s
Avonds is er een concours d’ élégance. Op zondag wordt
de traditionele puzzelrit verreden.

Op 31 oktober 1997 is er in
de ArenA het grootse Volkswagen Event van Pon ter gelegenheid van 50 jaar PON-importeurschap. Veel LVWCN
leden spelen een prominente
rol in dit evenement, zowel
bij de historische VW-parade als met het leveren van klassieke luchtgekoelden voor op de podia bij de ingangen van
het stadion. Daarnaast zitten er zeer veel leden als gast op
de tribunes.

Technische dag, Buitenpost

Oldtimerbeurs, Zuidlaren

Het laatste evenement van 1997 van de LVWCN is op 26
oktober: de Herfstrit. En, net als het jaar ervoor, staat er
ook in de laatste Luchtboxer van 1997 weer een Kerstpuzzel met boekenbonnen als prijs.

Najaarsbijeenkomst, Assen
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1998

In januari zijn er twee regionale bijeenkomsten. De Algemene Ledenvergadering van de LVWCN wordt op 21 maart
in Nieuwegein gehouden. Ook nu is er weer een aantal wisselingen van de wacht. Caspar de Lint stopt als regioleider
Noord-West en volgt Ramon Testroote op als secretaris.
Hans van der Heiden treedt af als ‘voorzitter’ van de technische commissie. Arjan de Haas neemt deze taak over. Er
komen ook nieuwe regioleiders voor Zuid-West: Aris Brink
en Ton van Dorsselaer. Ook voor regio Zuid nieuwe leiders: Ramon Testroote en Terry Galsaun. Een ander agendapunt is de statutenwijziging. Door de invoering van het
Nieuw Burgerlijk Wetboek is een aantal aanpassingen wenselijk. De vergadering gaat akkoord met de wijzigingen.
Op 11 april 1998 bestaat de LVWCN 25
jaar! Op deze dag wordt Wim Nieboer ‘s
morgens door drie Brillen opgehaald. Enkele kruisingen later voegen zich daar vijf
Ovalen bij. Weer een paar viaducten verder sluiten ook een paar Busjes aan, en vervolgens nog enkele Type’s 3 en andere soorten. Allen rijden naar het terrein van VW dealer Century waar de
stoet wordt onthaald door de overige aanwezige LVWCN
leden. Staand in de pick-up, de XA-70-20, worden Marc
Bruna en Wim Nieboer toegesproken door voorzitter
Charles Dams en de heer De Wilde van Pon, waarna ze
een speciale LVWCN jubileum pin opgespeld krijgen. Ed
Servaars van Pon spelt Wim nog een gouden VW-speld
op. Daarna is het tijd voor gebak en handjes schudden. Jan
Wessel maakt prachtige herinneringsfoto’s.

Het april nummer van de Luchtboxer is een
jubileumuitgave en uitgevoerd met een flink
aantal kleurenpagina’s. De inhoud bestaat uit
wat historie en ook komen veel verschillende
Volkswagen modellen goed aan bod.
De landelijke Voorjaars/Jubileum bijeenkomst in Otterlo is
in het lange weekend van 30 april t/m 3 mei op camping ‘de
Zanding’. Op vrijdag is er een af te leggen behendigheidsparcours en ’s avonds een boswandeling. Voor zaterdag
staan er een onderdelenmarkt en een concours d’ élégance op het programma. Ook kan men een ‘rondvaart’ maken in het meertje op de camping in de heuse Schwimmwagen van Ton Zitman. De traditionele Meikeverrit op
zondag is de afsluiting van dit prachtige evenement.

Voorjaarsbijeenkomst, Otterlo

11 april: 25 jaar LVWCN, Groningen

De derde Grossglockner tocht alweer! En wel van 20 t/m
25 mei 1998. Tiddo Bresters heeft er met ruim 120 deelnemende Volkswagens een flinke organisatorische kluif aan.
Op de zaterdag is het dé dag dat alle luchtgekoelden door
de Tauerntunnel met de autotrein gaan, vervolgens over de
Grossglockner Hochalpenstrasse rijden, om daarna als
eindpunt het parkeerdek bij de Franz Joseph Höhe te bereiken. Voor de Luchtboxer van augustus schrijft o.a. Harro
Treur met ruim acht pagina’s zijn belevenissen op.
Een hele grote LVWCN verjaardagstaart!
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Voorjaarsbijeenkomst, Otterlo

Grossglockner tocht 1998

9 mei:Taxatiedag,Wilp

29 augustus: Onderdelendag,Wilp

Najaarsbijeenkomst, Maarsseveense Plassen
De leden kunnen eerst nog de nodige regionale bijeenkomsten Vanwege onvoorziene omstandigheden fungeert het Mabezoeken alvorens naar de landelijke Najaarsbijeenkomst te gazijn in Medemblik niet meer zo goed. Er wordt door het
gaan. Dit keer van 11 t/m 13 september bij het recreatiegebied bestuur flink nagedacht over ‘hoe nu verder?’ Op 31 okto‘Maarsseveense Plassen’. Vrijdagavond worden er Grossglock- ber is er een uitverkoopdag gepland. Leden kunnen deze
ner video’s vertoond. De volgende dag is er een showground dag tegen schappelijke prijzen alleen plaatwerk kopen.
waar de VW’s opgesteld kunnen worden, alsmede de onderdelenmarkt. Verder presenteert de ANWB een aantal van hun
auto’s zoals een T4 Bus en een klassieke Citroën 2CV. Op
zondag is er een concours d’élégance en een toerrit. Helaas is
het dit weekend, en zeker ‘s zondags slecht weer.

Grossglockner tocht 1998
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1999

Omdat steeds meer leden inmiddels
met e-mail (en dus ook met internet)
werken, schrijft Pim van Loon in de
Luchtboxer van januari over het bestaan van de LVWCN
‘informatiezuil’ die hij heeft opgezet. Die zal later uitgroeien tot de huidige LVWCN-site. In ditzelfde nummer beschrijven Bert en Hendrikje Blokker hun belevenissen
over hun vakantie in IJsland in augustus 1998. Deze reis
hebben ze gemaakt met hun eigen Mexicaan van 1982. Een
citaat: ‘Van maanlandschap met vulkanen en zwavelvelden tot
merengebieden, lieflijke heuvels met prachtige watervallen,
gaat het via Akureyri richting de hoofdstad Reykjavik.’
De ALV van 1999 wordt op 20 maart gehouden in Nieuwegein. Tiddo Bresters treedt af als PR man en Ton van
Dorsselaer neemt dit van hem over. Een discussiepunt is
het Magazijn. Er zijn inmiddels al nieuwe plannen voor. Een
nieuw team werkt er aan.
Regio Noord verzorgt een LVWCN-stand op de 8e Oldtimermanifestatie in Zuidlaren in het weekend van 2 t/m 5 april.

bij de familie Andeweg. Eind van de middag gaat het gezelschap een rit rijden naar Gasterie ‘De Vliethoeve’ bij
Bodegraven. En op zondag, hoe kan het ook anders, de
Meikeverrit! De wisseltrofee gaat naar Jan Barkhuijsen
en Ramon Testroote.
In de Luchtboxer van mei presenteert het nieuwe Magazijnteam zich middels een artikel. Ze zetten de stand van
zaken uiteen en maken duidelijk hoe ze hun taak in het
nieuw in te richten pand in Terheijden gaan oppakken.
Van 18 t/m 20 juni is er een groep LVWCN’ers afgereisd naar
Bad Camberg, Duitsland. Wederom een zeer geslaagd evenement, waarbij veel buitenlandse nummerborden op de ‘oudjes’ waar te nemen zijn. Naast Hebmüllers, is er ook een
aantal Kommandeurswagens type 82E uit 1943 en zelfs een
KdF wagen! Het is een goed weekend met erg mooi weer.

Oldtimermanifestatie, Zuidlaren
Dit jaar is er op 17 en 18 april opnieuw een VW Euro onderdelenmarkt. De landelijke Taxatiedag, gehouden op 9
mei, verhuist na vele jaren van Veenendaal naar Wilp bij de
familie Pannekoek.
In het lange weekend van 13 t/m 16 mei is er
de landelijke Voorjaarsbijeenkomst. De start
is op Hemelvaartsdag met een auto-opstelling
in het recreatiegebied ‘Reeuwijkse Hout’. ‘s
Middags is er zelfs een boottocht op de
Reeuwijkse Plassen! Op de vrijdag is er ook
een auto-opstelling. Zaterdag 15 mei is het
tijd voor de Brillen en Ovalen dag in Zegveld
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15 mei: Brillen en Ovalen dag, Zegveld

18 t/m 20 juni: Bad Camberg

Snertrit 1999
Stoom Afblazen I. Het weekend van 3 t/m 5 september is
hiervoor gereserveerd. Een prachtig evenement met evenzo prachtig weer. Het gehele weekend rijden er, in samenwerking met de Veluwse Stoomtrein Maatschappij, platte
wagons met allerlei luchtgekoelden erop langs de in een
weiland naast het spoor opgebouwde LVWCN ‘camping’.
Vrijdags worden de VW’s op de wagons geladen. De volgende dag staan vele Volkswagens in een showopstelling
naast de camping en komen de VSM-stoomtreinen met de
LVWCN auto’s erop regelmatig langs. Ook kunnen de leden zelf een ritje maken met de stoomtrein, o.a. naar een
locatie waar een maaltijd opgepeuzeld kan worden. Voor
de jeugd tussen de 12 en 18 jaar is er een ‘Passoa-party’.
Ook op de zondag kan er weer getreind worden en is er
een toertocht in de omgeving uitgezet. Na de rit en de
prijsuitreiking van de mooiste aanwezige Volkswagens
wordt het weekend afgesloten.

1 t/m3 oktober:VW 181 Herfstdagen, Loenen

21 oktober: Fabrieksbezoek VW fabriek Emden
VW Euro wordt van 17 t/m 19 september voor de 3e keer
in Sevenum in recreatiegebied ‘de Schatberg’ gehouden.
Onderdelen en allerlei activiteiten bepalen het weekend.
Net als de Snertrit van regio Zuid-West, is ook de Herfstrit van regio Oost inmiddels een jaarlijks terugkerende
traditie, beide al vanaf 1995. De Herfstrit wordt verreden
op 31 oktober. Op 12 december tenslotte is er nog een
Type 3 en 4 onderdelendag in Weesp.

31 oktober: Herfstrit

3 t/m 5 september: Stoom Afblazen
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2000

Op 29 januari wordt in de regio ZuidWest de Snertrit verreden. De rit
start in Den Haag en onderweg wordt
De Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg aangedaan. Uiteraard krijgen de deelnemers bij het eindpunt een kom
snert en wint uiteindelijk Onno Meijer de puzzelrit.
Een bezoek aan de VW-fabriek in Brussel staat op 18 februari op de kalender. Een aantal LVWCN’ers krijgt een
rondleiding in de fabriek langs de ‘plaatslagerij’ en de
‘schilderij’. In 1975 kwam hier de laatste Belgische VW
1303 van de band. Deze staat daar met slechts 17 kilometer op de teller in het museum.
De voorzitter opent op 19 maart in Ugchelen de Algemene Ledenvergadering. Jan Barkhuysen wordt benoemd tot
het nieuwe aanspreekpunt voor de technische commissie.
Hij volgt hiermee Arjan de Haas op. Tevens komt er een
andere secretaris: Remco de Bruijn neemt de taak over
van Caspar de Lint. En er is (eindelijk) een nieuw officieel
Magazijnteam: Herman en Wim Brooymans, Hans Sprenkels en Wouter Erich gaan aan de slag in Terheijden.

windvlagen zodat zij, ondanks verwoede pogingen om tenten en voortenten te redden, er toch een aantal zien wegwaaien. Ook de Meikeverrit heeft flink te lijden gehad van
deze storm. Toch weten Eddy en Remi Loots met deze
stormachtige rit de wisselbokaal te winnen.

De LVWCN heeft nu ook een website met haar eigen domeinnaam: www.lvwcn.nl. Pim van Loon heeft, samen met Jan Wessel, hiervoor veel werk verzet en gaat de site ook beheren.
De eerste open dag van het nieuwe Magazijn in Terheijden
is op 29 april 2000.
In Belfeld kunnen de leden van 26 t/m 28 mei hun tentje
opslaan of het klapdak van hun Bus omhoog zetten op
camping ‘de Eekhoorn’ voor de landelijke Voorjaarsbijeenkomst. Door het mindere weer last de organisatie een
paar activiteiten af. De familie Hootsen organiseert in
plaats daarvan spontaan een partijtje voetbal: de ‘Brillen’
tegen de ‘Ovalen’. Op zaterdag komt er ook een aantal
Engelse Spijlbussen van de Split Screen Van Club het terrein oprijden voor een tussenstop. Ze zijn onderweg naar
een bijeenkomst van de Duitse Bulli Kartei in Hannover. In
de nacht van zaterdag op zondag gaat het aardig hard waaien. Toch gaat de Meikeverrit op zondag gewoon door. Enkele achterblijvers krijgen te maken met steeds hardere

13 mei: Technische- en onderdelendag,Wilp

26 t/m 28 mei: Voorjaarsbijeenkomst, Belfeld
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1 juli: Rondrit, Buitenpost

8 t/m 10 september: Najaarsbijeenkomst, Almere
Na een, qua activiteiten, rustige zomer is er op 8 t/m 10
september in Almere de landelijke Najaarsbijeenkomst op
camping ‘Waterhout’. Vrijdagavond zijn er videobeelden
van eerdere evenementen te zien in de kantine. Helaas is de
TV niet van VW kwaliteit. Ze houdt er dan ook halverwege
ineens mee op. Zaterdag is het jammer genoeg niet droog,
zodat de deelnemers in de grote tent bij de Clubshop rustig
kunnen snuffelen. Bij Henk Kuik zijn er automodelletjes te
koop. Gelukkig trekt de regen later op de dag weg en kan
het onderdeel ‘kachelpotten gooien’ beginnen. Clublid Hogendoorn gooit de kachelpot bijna 20 meter ver! Omdat er
aan één kachelpot een braampje zit, brengt Ton Ketelaars

het niet tot de 20 meter, maar creëert hij onder een luide
kreet wél een flinke snee van 2 cm in zijn vinger. In het
tweede onderdeel van deze middag kunnen de regio’s onderling in een touwtrekwedstrijd laten zien wie de sterkste
is. Daarna is er voor de ‘jonge’ leden een echte speurtocht.
Op zondag glimmen de aanwezige VW’s op het concours
d’ élégance. Na de even later verreden puzzelrit mag het
équipe Bresters/Andeweg de 1e prijs in ontvangst nemen.
De 2e VW 181 Herfstdagen zijn dan nog te bezoeken van 29
september t/m 1 oktober in Loenen op camping ‘De Bosgraaf’. De opkomst en het weer zijn best goed te noemen.

29 september en 1 oktober:VW 181 Herfstdagen, Loenen
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2001

Dit jaar is er maar één landelijk evenement: de Voorjaarsbijeenkomst.
Wel maken clubleden een aantal buitenlandse reizen. Van 24 februari t/m 9 maart heeft Tiddo
Bresters weer een schitterende reis georganiseerd. Dit
keer vanaf Schiphol naar Mexico en Cuba! De groep krijgt
een reisgids die ze rondleidt door Mexico City, een stad
met 4 miljoen auto’s, waarvan 110.000 taxi’s (die hoofdzakelijk uit Kevers bestaan!). De piramides in Teotihuacan
worden bezocht en beklommen. Natuurlijk wordt ook de
VW fabriek in Puebla door de LVWCN’ers met een bezoek vereerd. Op donderdag 1 maart rijdt het hele gezelschap in 17 gehuurde VW Kevers naar het zilverstadje
Taxco. Vanaf zaterdag 3 maart vliegt een deel van de groep
door naar Cuba. Ze kijken daar hun ogen uit naar al die,
met name Amerikaanse fifties auto’s. Veel panden in Cuba
zijn aan verval onderhevig. Zo ook hun hotel iets ten oosten van Havanna, dat meer op een uitgewoonde studentenflat in afbraak lijkt. Vanuit hier worden er excursies
gemaakt naar Havanna. Ook is er een trip naar het westelijk deel van het eiland waar tabak verbouwd wordt. Het
eiland laat flink indruk achter op de LVWCN reizigers.

De ALV is dit keer opnieuw in Ugchelen en wel op 31 maart.
Ook nu een enkele wijziging wat betreft functies. Er komt
een nieuwe ledenadministratie. Mariet de Hamer heeft zich
hiervoor aangemeld. Fer van Geet wordt de nieuwe leider
voor regio Midden en volgt hiermee de neven Van Wee op.
Truus, de vrouw van Jan Pannekoek, stopt als (mede)regioleider. Jan blijft aan als regioleider en broer Harry neemt de
taak van Truus over. Jeroen Peters draait (inmiddels vanaf
januari) mee met het Magazijn. Met het oog op de komst van
de Euro wordt in deze vergadering besloten om de contributie per januari 2002 van 65 gulden om te zetten naar € 29,50.
Regio Noord wint de eerste prijs met de LVWCN clubstand op de Oldtimerbeurs in Zuidlaren (van 13 t/m 16
april). Op de stand is een VW dealer nagebouwd, compleet met werkplaats, kantine en de showroom.

LVWCN stand op de Oldtimerbeurs in Zuidlaren

Na een aantal regionale bijeenkomsten, zoals de Taxatiedag en een open dag van het
Magazijn, wordt er in Zeeland op 19 en 20
mei de landelijke Voorjaarsbijeenkomst gehouden. De organisatoren hebben op camping ‘De Schotsman’ in Kamperland een
leuk programma samengesteld. Zaterdag is
er de onderdelenmarkt. Ook zijn de Clubshop en het Magazijn aanwezig. Deze keer is de
Meikeverrit niet op zondag maar op de zaterdag.
Op zondag is er dan wel een concours d’ élégance
met daarnaast het onderdeel ‘startmotor werpen’
en ‘luchtgekoeld ringrijden’.

LVWCN groepsreis naar Mexico en Cuba
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VW fabrieksbezoek,Wolfsburg
Van 21 t/m 25 juni is er opnieuw een buitenlands LVWCN
evenement. Dit keer niet zo ver van huis. De reis gaat naar
de Harz in Duitsland. De deelnemers komen aan op camping ‘Am Brocken’ in Elbingerode. Op vrijdag wordt een
bezoek gebracht aan de historische locomotievenwerkplaats van de Harzer Schmallspur Bahnen in Werningerode. De volgende dag is er een mooie toertocht door het
Harzgebergte. Op de zondag gaan de LVWCN’ers met de
trein naar Brocken op 1.125 meter hoogte. Het is weer
een fantastisch weekend met ‘stoom en luchtgekoeld’!

Twee maanden later gaan er wéér leden naar Duitsland.
Dit keer naar Wolfsburg. Op donderdag 30 augustus
wordt er richting Wolfsburg gekoerst. Vrijdag de 31e staat
natuurlijk de VW fabriek op het programma. Met een
Golftreintje toeren de leden door het immens grote fabriekscomplex om robots aan het werk te zien. ‘s Middags
na het fabrieksbezoek zijn ook alle Volkswagens in het AutoMuseum aan de Dieselstraße bekeken. Zaterdag 1 september is gereserveerd voor een bezoek aan Autostadt.
Ook hier is zóveel te zien dat er een flink deel van de dag
aan op gaat. Vanaf camping ‘Tankumsee’ gaan de leden op
zondag 2 september allemaal weer naar huis.

VW museum,Wolfsburg
VW Euro 2001 is op 14 t/m 16 september op Six Flags in
Biddinghuizen. Er is van alles te beleven, zoals een concours d’ élégance, sprint, off-road, occasionmarkt en een
onderdelenmarkt. In de laatste Luchtboxer van 2001 wederom de traditionele Kerstpuzzel en een verslag van Pim
van Loon over zijn reis naar de USA. Pim toert met de
Engelsman Russ Dowson twee weken door California en
bezoeken daarbij een aantal VW meetings.

28 t/m 30 september: VW 181 Herfstdagen

21 t/m 25 juni: Harz reis
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2002

Een week na het jaarlijkse bowlingavondje van regio Noord wordt op 19
januari de Hollandsche Snertrit verreden. Startpunt is VW dealer Auto Maasstad in Vlaardingen.
Op de Algemene Ledenvergadering in Ugchelen op 14
april treedt Charles Dams af als voorzitter van de
LVWCN. Ton van Dorsselaer neemt deze functie tijdelijk als vice-voorzitter waar. Anneke van Jaarsveld
volgt Joke Loots op als penningmeester. Joke is inmiddels al jaren actief in de club maar wil nu wel eens
stoppen. Er komt ook een nieuwe redactie: Harro
Treur gaat vanaf mei het redactionele werk doen. Verder wordt Ton Ketelaars de nieuwe regioleider Zuid.
In regio Oost kan men op 15 mei nog naar een Themaavond ‘uitdeuken en spuiten’ in Eefde, gevolgd door de landelijke Taxatiedag op 18 mei in Wilp.
Van 24 t/m 26 juni is er in Franeker de Voorjaarsbijeenkomst op recreatiepark ‘Bloemketerp’. Er is een gevarieerd programma met sport en spel, onderdelenmarkt en
kindervermaak. Dat kindervermaak bestaat onder andere
uit een in schoolbordenzwart geschilderde VW Kever
waar de kinderen heerlijk op kunnen krijten. Op vrijdagavond maakt een deel van de LVWCN’ers een boottocht
in de omgeving van Franeker. Dit verloopt niet geheel
vlekkeloos: door een te lage brug breekt de vlaggenmast
af! Op zaterdag is er handel bij VW dealer Synyco in de
vorm van onderdelen en modelletjes. Verder is er een ganzenbordspel en een behendigheidstest met een Kever. De
Meikeverrit wordt op zondag verreden.

Najaarsbijeenkomst, Zeeland (NB)
Het is al weer tijd voor de landelijke Najaarsbijeenkomst. Dit keer in het Noord-Brabantse Zeeland. Aan
de rand van natuurgebied ‘De Maarshorst’ zijn de leden
welkom op camping ‘De Heische Tip’. Op zaterdagmorgen gaat een deel van de aanwezigen een ritje in de omgeving maken. Daarbij wordt de Coppensmolen aangedaan. In de middag start de onderdelenmarkt en is het
Type 3 onderstel te bewonderen. En dan is er een regio-quiz met VW vragen, onderdelen raden en, niet te
vergeten, ‘vliegwiel tillen’. Teams uit alle regio’s strijden
om de eer (lees een kratje bier). Jan Barhuysen blijkt
voor regio Oost een uitstekende kandidaat. Want 3 minuten met gestrekte armen een vliegwiel vasthouden is
niet niks! Ook Henk Rutgers doet het met onderdelen
raden erg goed. Ondanks dat wint regio Zuid-West uiteindelijk het kratje bier. Op zondag wél een rit, maar
níet met de VW. Er is door Ton Ketelaars een fietstrein
gehuurd waarmee bijna het complete gezelschap als geheel de natuur in de omgeving verkent.

Voorjaarsbijeenkomst, Franeker
Voor de derde keer is er in Nijkerk een Auto en Infomarkt
van regio Midden bij Fer van Geet thuis. Dit keer op 1 juni.
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19 januari: Hollandsche Snertrit

Najaarsbijeenkomst, Zeeland (NB)

VW Euro 2002 is van 14 t/m 16 september op een nieuwe
locatie: manege ‘De Vosberg’ in Panningen.
In het weekend van 27 t/m 29 september zijn er voor de
vijfde keer de VW 181 Herfstdagen.
Vanuit regio Zuid kan er op 13 oktober een VW-AutoUnion-NSU dag bezocht worden. Naast een aantal LVWCN
clubauto’s, zijn er daarnaast onder andere nog de volgende
klassiekers te bewonderen: een DKW 1000SP, NSU Prinz 2,
NSU RO80 en de VW K70.
Het laatste evenement van het jaar 2002 is een zeer
stormachtige Herfstrit. Nadat de luchtgekoelde VW’s zich
bij autobedrijf Bongertman in Twello hebben verzameld,
begint het steeds harder te waaien. Zelfs zó hard, dat op
deze zondag 27 oktober de hevigste storm sinds 12 jaar
over Nederland raast. De gebroeders Pannekoek besluiten dan ook de rit af te gelasten en rechtstreeks naar het
eindpunt in Terwolde te gaan. Een enkeling, waaronder
vader en zoon Oosthoek, besluit de rit toch op eigen risico te gaan rijden. Uiteindelijk komt iedereen zonder
schade aan bij het eindpunt Café Restaurant ‘Dorpszicht’.

3 augustus: Buitenpost

27 t/m 29 september: VW 181 Herfstdagen
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EDDY EN JOKE LOOTS OVER 40 JAAR LVWCN
Rode LVWCN draad
De LVWCN is voor ons uitgegroeid van een hobby van
één persoon tot een hobby van het hele gezin. Eerst was
het echt een 'mannenclub’. Maar geleidelijk aan kwamen er
steeds meer vrouwen en kinderen mee naar bijeenkomsten. Bij inschrijvingen werd er door de nieuwe generatie
eerst gevraagd of Casper en Jessica ook komen, en Erwin
en Miranda, en Ype, Willem en Margriet. En nog veel meer
vriendjes en vriendinnetjes. De 'voorwaarden' die door
hen aan een bijeenkomst werden gesteld, deden ons goed.
Het was (en is nog steeds) een groot plezier om aan een
weekend deel te nemen.
Wat er beter kan
De website is hard aan een update/verbetering toe.
Mooiste herinnering
Er is niet één specifieke bijeenkomst te noemen. We

hebben heel fijne herinneringen aan de Grossglockner
tochten, Stoom Afblazen en de vele Voor- en Najaarsevenementen. Het is teveel om allemaal op te
noemen, maar stuk voor stuk gezellig, goed georganiseerd én onder alle weersomstandigheden. Kortom:
geweldig! Overigens, na al die jaren zijn we met onze
Ovaal wél 66.577 km verder!

Piet Hendriks over 40 jaar LVWCN
Rode LVWCN draad
Het is een gezellige club met actieve bestuursleden en regioleiders. Ze organiseren mooie Voorjaars- en Najaarsbijeenkomsten. Ook de regioritten, verzorgd door regioleiders,
zijn altijd prima. Verder heeft de LVWCN een goed onderdelenmagazijn met een prima Magazijnteam. Het Magazijn verschilt fors met dat van vroeger. Toen was het véél en veel
kleinschaliger. Ga maar na: de onderdelen die Hans van Wijk
en ik verzamelden (Hans vroeg altijd ‘Piet, ga je mee onderdelen kijken?‘ en híj bepaalde of er al dan niet gekocht werd!)
werden bij hem en bij mij thuis opgeslagen. Clubleden belden
je dan op of je datgene had waar ze naar op zoek waren. Echt
ándere tijden dus. Nu is het allemaal véél professioneler.
Mooiste herinnering
Dat was voor mij de eerste kennismaking met de club en
diverse clubleden op de door Wim Nieboer op 21 mei 1977
georganiseerde landelijke Voorjaarsbijeenkomst in Zuidlaren waarbij ook een verkiezing van de mooiste en origineelste Volkswagens werd gehouden.

Wat er beter kan
Over het geheel kan ik alleen maar erg tevreden zijn. Wel heb ik
zo m’n twijfels bij het MECC als nieuwe (zeker niet centraal gelegen) locatie voor het Kever Winter Festijn. Dat zal het er niet
makkelijker op maken om onze LVWCN stand goed te bemensen. Ook zou ik het fijn vinden wanneer de Voor- en Najaarsbijeenkomsten wat meer centraal in het land gehouden worden.

Johan en Dennis Bras over 40 jaar LVWCN
Rode LVWCN draad
In de 40 jaar dat de club nu bestaat, is er veel gebeurd en
veranderd, zoals van Brillenclub naar LVWCN en het clubblad van klein zwart/wit getypt naar het huidige mooie
kleurrijke Clubblad. De evenementen waren vroeger klein
en gezellig. In de loop der jaren zijn ze steeds iets groter
geworden met heel veel mooie luchtgekoelde Volkswagens
tijdens ritten en kampeerweekenden. Het is er voor jong
en oud altijd gezellig. De buitenlandse reizen die met de
club gemaakt worden, zijn ook iets om gewoon trots op te
zijn. Het is écht mooi om met een hele groep luchtgekoelden over de Grossglockner te rijden, richting Noordkaap
te koersen, of zelfs helemaal naar IJsland te gaan.
Mooiste herinnering
De mooiste herinnering van mijn vader is een evenement,
namelijk dat op 21 mei 1977 in Zuidlaren. Onze heer Wim
Nieboer had het prototype NSU Type 32 en de 1.000.000e
Ovaalkever van de fabriek te leen gekregen voor dat evenement. Mijn vader staat nog op de foto met de Type 32.
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Wat er beter kan
Ik ben erg tevreden met de inhoudelijke koers die de
LVWCN de afgelopen jaren is ingeslagen. Ik hoop dat nóg
meer leden, door alles wat ze horen, zien en lezen, zich
geïnspireerd zullen voelen om zelf óók aan één- of meerdaagse evenementen deel te nemen.

Greetje en Sybe Smid over 40 jaar LVWCN
Rode LVWCN draad
Voor ons is dat natuurlijk het contact met mede-clubleden. Een evenement kan nog zo perfect georganiseerd
zijn, zonder de aanwezigheid van je clubvrienden is het
minder leuk. Het begint al bij de enthousiaste aankomst
van iedereen en eindigt bij het hartverscheurende afscheid… Een gevoel van familie-zijn, met een eigen jargon
en eigen standaard grappen. Het valt ook niet uit te leggen. ‘Wat doen jullie dan in zo’n weekend?’ Onmogelijk
om over te brengen op buitenstaanders, dus proberen we
het niet eens meer. Ook buiten de evenementen om blijven de contacten. Misschien wat minder frequent, maar
vooral in voor- en tegenspoed. De waarde daarvan hebben we gevoeld en hopen we nog heel lang te ervaren!
Wat er beter kan
Het is geweldig dat er zo veel mensen binnen de club actief
zijn. Bestuurs- en commissieleden, regio-coördinatoren,
de mensen van de redactie, ledenadministratie en het Magazijn. Al die clubleden, die steeds weer geweldige evenementen organiseren, etc. Laten we allemaal proberen ons
steentje bij te dragen zodat de lasten beter verdeeld worden. Laten we ook onthouden dat het nooit voor iedereen
perfect kan zijn. We mogen trots zijn op en tevreden zijn
met onze vereniging!
Mooiste herinnering
Het leukste moment, de mooiste bijeenkomst of die perfect verlopen buitenlandse clubreis benoemen? Onmogelijk! In de ruim 38 jaar dat we lid zijn van de LVWCN, daarvoor de Nederlandse VW Brillen Vereniging, is er heel veel

gebeurd. Van eenvoudige praat- en filmavondjes, toerritten,
bijeenkomsten en kampeerweekenden in alle delen van het
land tot meerdaagse buitenlandse reizen. We hebben aan
zoveel mogelijk evenementen meegedaan en hebben aan
alle een fijne herinnering. Een zeer gezellige bijeenkomst bij
een clublid thuis in Groesbeek in december 1975 waar we
filmpjes en fotoboeken bekeken en ons te goed konden
doen aan snert en dan ’s avonds in donker en kou weer naar
huis rijden. Toen hadden we nog verkering… Het 3-landen
treffen in Zuid-Limburg in juni 1982, getrouwd en a.s. ouders van het eerste kind. Of het kampeerweekend op Texel
in mei 1989, inmiddels met 3 kindertjes. En de prachtige
Alpentour in 2008. We genieten er nog steeds van. Regelmatig pakken we fotoalbums erbij of een DVD’tje en zien
die mooie evenementen weer voorbijkomen. Wat een geweldige club, leuke mensen, mooie auto’s, een verzorgd
clubblad en website. We hopen nog lang lid te blijven en nog
vele bijeenkomsten mee te mogen maken. Bijgaand een foto
van de Alpentour in 2008.

Toni Ras over 40 jaar lvwcn
Rode LVWCN draad
Deze vraag kan ik beter direct naar mijn Standaard Ovaal
doorsturen. Deze is al enkele tientallen jaren langer een
gewaardeerd lid binnen de LVWCN. Haal met veel clubleden verhalen op en de Ovaal zal zeker niet ontbreken.
Uiteraard zal deze Ovaal dan ook eindeloos door blijven
gaan binnen de rode LVWCN draad! Over een rode
draad gesproken: in 1987 ging de Ovaal de Grossglockner over. Dat was in mijn geboortejaar. En 26 jaar later
tijdens de 'Tijdreis 2013' wederom!
Wat er er beter kan
Is wel een lastige vraag. Vergeet de jeugd niet binnen de
club zou ik zeggen. Er is nu een gezellig clubje van wat
jeugdigere leden, die origineel heel erg waarderen!
Mooiste herinnering
Natuurlijk de ‘Tijdreis 2013’! Voor het eerst op vakantie met
onze Ovaal. Dit smaakt naar heel veel meer! Dit was echt
héél erg gezellig, de sfeer, de mensen, alles was perfect voor
een supervakantie! Uiteraard, de laatste twee extra dagen
met de ‘jeugdigere’ leden vergeten we nooit meer. Hoe zoiets simpels als pannenkoeken bakken, vuur stoken, buurten
en film kijken zó gezellig kan zijn! Oh ja, dan was daar nog
een Feuerwehr party tussendoor, en dan opeens de morgenzon.... Uiteraard ook de hulp die er was voor ons tijdens
Hessisch Oldendorf 2013, SUPER, ophaalservice en sleutelen onder een met feestverlichting verlichte partytent!

Maar voor mij (toen nog geen lid) dan toch het allermooiste herinneringsmoment: de eerste aankomst in
Den Haag, ergens achter het Kurhaus op een binnenpleintje bij een verzameling garageboxen met groene
houten deuren. Hier stond de XG-52-89 Standaard
Ovaal van Hans van der Heiden op mij te wachten. Met
Marc Bruna een eerste rit door de stad. Wel eerst de
achterbank erin gooien, want mijn vriendin Marlou kon
toch niet op de accudeksel plaatsnemen, meende Marc.
Sinds die kennismaking kunnen we de Standaard Ovaal
niet meer wegdenken. Mooi, dat een voor mij onbekende
het vertrouwen had in een voor hem onbekende jeugdige
koper voor een originele VW auto, het bestaat nog!

71

2003

Eind 2002 hebben Peter van ’t Woud,
Ron Vlieland en Mark Andeweg een
nieuwe clubstand gemaakt. Deze is
voor het eerst te bewonderen op 4 en 5 januari tijdens het
Kever Winter Festijn in Rosmalen en later op de VW Euro
Voorjaarsmarkt in Panningen.
De LVWCN bestaat 30 jaar!! In het januari nummer van de
Luchtboxer is de evenementenkalender al bijna elke maand
gevuld met een bijeenkomst of een rit. Elke regio heeft gedurende het jaar zo zijn eigen rit. De LVWCN verjaardag
wordt gevierd tijdens de ALV in het Dierenpark te Amersfoort op 12 april. Vanuit alle regio’s vertrekken leden vanuit
een VW dealer of VW garage via een sterrit richting
Amersfoort. Vóór de vergadering worden eerst nog de magen gevuld met een uitstekende lunch. Op deze vergadering
is er een aantal bestuursmutaties. Er komt weer een voorzitter: Ankie Pannekoek. Tevens komt er een nieuwe ledenadministratie (Jolanda Kreeft). Henk Grootaarts is het
nieuwe aanspreekpunt voor de Technische Commissie.
Voor regio Noord-West krijgt Ad Musters als regioleider
hulp van Dave Ruzius.

In het april nummer van de Luchtboxer is te lezen dat er
inmiddels is begonnen met het restaureren van het Type 3
onderstel.
De 4e editie van de Grossglockner tour staat voor 25 t/m
31 mei op het programma. Opnieuw is Tiddo Bresters dé
organisator van deze tour. De deelnemers rijden in twee
dagen naar Brück in Oostenrijk waar de meesten op
Sportcamping Woferlgut verblijven. Op zaterdag is er natuurlijk met de autotrein weer de tocht naar de Grossglockner (ook nu weer via de Tauerntunnel). Via de Grossglockner Hochalpenstrasse rijdt het gezelschap naar de
Franz Joseph Höhe en de Edelweißspitze. De reis is over
het algemeen prima verlopen op een paar kleinigheden na:
één Bril verliest zijn linker achterwiel met als vermoede-

12 april: Sterrit richting Amersfoort

7 juli:Twee Provinciën/Estafette rit, Regio Midden
25 t/m 31 mei: Grossglockner tour

Jubileumkalender 2003
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lijke oorzaak de vers gespoten velgen en een andere Bril
krijgt helaas motorpech. Verder rijdt Wim Feijen een
forse deuk in het rechter achterspatbord van zijn Ovaal
omdat hij bij het achteruitrijden z’n eigen aanhangwagentje over het hoofd ziet. In de Luchtboxer van augustus is
er over deze reis genoeg te lezen middels verslagen van
onder andere Kees Mieremet en Joop Smulders. Alles geïllustreerd met mooie foto’s.
De landelijke Najaarsbijeenkomst van de LVWCN is op
29 t/m 31 augustus. Omdat er in het voorjaar de Grossglockner tour was, is dit de jubileumbijeenkomst. Safaricamping ‘Beekse Bergen’ is dit weekend het domein van
de LVWCN. Het programma begint met een bezoek aan
de DAF fabriek in Eindhoven. De hele groep krijgt een
rondleiding bij DAF. Goed is te zien hoe dit mooie Nederlandse product van begin tot eind in elkaar wordt gezet. Op zaterdag is er natuurlijk de onderdelenmarkt en
de Clubshop. Tevens kan met de eigen luchtgekoelde of
met een Bus het Safaripark bezocht worden. Of de strijd
bij een eventuele confrontatie tussen een neushoorn en
een VW Busje goed af zal lopen, dát is natuurlijk maar de
vraag! Gelukkig zijn confrontaties als deze uitgebleven.
Het op de camping gespeelde spel ‘geblinddoekt in de
Loots-Ovaal rijden’ veroorzaakt veel hilariteit. Ter afsluiting van dit jubileumweekend wordt er op zondag nog
een mooie toerrit verreden.

Vanaf oktober is er geen beheerder meer voor het
Type 3 en 4 Magazijn. Het bestuur besluit om deze
onderdelen onder te brengen in het Magazijn in
Terheijden. Zo ontstaat één centraal Magazijn.
Dit jaar gaat de Herfstrit weer wél door. Met een
start in Wilp volgt op 28 oktober een mooie route over
de Veluwe met in de koffiestop ‘onderdelen raden’ die op
een Keverportier zijn vastgeschroefd.

28 oktober: Herfstrit,Wilp

Het jaar wordt afgesloten met een technische dag in het Magazijn in Terheijden
op 3 november. De laatste Luchtboxer
van 2003 is voor een deel (met de cover
en een middenkatern) in kleur uitgevoerd. Hiermee eindigt het jubileumjaar.
29 t/m 31 augustus: Najaarsbijeenkomst
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2004

Tijdens de elfde editie van het Kever
Winter Festijn dat van 3 t/m 4 januari
in Rosmalen wordt gehouden, wint
de LVWCN de eerste prijs voor de mooiste stand met als
thema ‘de Grossglockner’. Eind januari (de 24e) verrijdt
een aantal LVWCN’ers de bij Ames BV in Ridderkerk gestarte Snertrit. Ook is er voor de 20ste keer vanuit regio
Noord een bowlingavond in Drachten.

24 april:Voorjaarsrit, Achterhoek
Een paar weken later is er op 8 mei in Regio Noord een
rondrit in Groningen die start in Onderdendam.

LVWCN stand op het Kever Winter Festijn
Drie weken na de landelijke Taxatiedag is er op 18 april de
ALV in Ugchelen. Middels een terugblik krijgt het jubileumjaar 2003 de nodige aandacht. Gert de Haas (beheerder clubartikelen) en Bernhard van der Heijden (evenementencoördinator) stoppen met hun werkzaamheden.
Ze worden oprecht bedankt voor hun inzet in de afgelopen tijd. In mei stopt Ton van Dorsselaer als PR-man.
Sjoerd Bloemkolk volgt hem op. Remco de Bruijn stelt zijn
functie als secretaris beschikbaar maar neemt wel de PRfunctie over. Patrick van den Elshout komt in het Magazijnteam. Het bestuur besluit om de Luchtboxer voortaan
niet 10 keer, maar 8 keer per jaar uit te brengen.

8 mei: Rondrit Regio Noord
Op 22 mei is de 3e Brillen en Ovalen dag een feit. Dit keer
bij ‘De Sfeerstal’ in Nieuwveen. Een prachtige zonnige dag
op een evenzo prachtige locatie. Na het concours d’ élégance wordt er een toeristische route gereden naar garage Andeweg in Zegveld. Met een opkomst van 15 Brillen
en 37 Ovalen is de organisatie erg tevreden.

In de Luchtboxer van maart schrijft Tiddo Bresters een
artikel over Herbert Kaes, de neef van Ferdinand Porsche.
Aanleiding: de 90e verjaardag van Herbert Kaes het jaar
daarvoor. Zoals bekend is, was Herbert al in 1936 werkzaam in het team van Porsche. Hij maakte vele testritten
in VW prototypen, zoals de Type 60, W30 en de W38.
De op 24 april verreden Achterhoekse Lenterit start bij
VW dealer Dago in Doetinchem. Met een zeer goede opkomst wordt de Achterhoekse omgeving verkend en wordt
er een bezoek gebracht aan een autorestauratiebedrijf.

24 april:Voorjaarsrit, Achterhoek
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22 mei: Brillen en Ovalen dag

22 mei: Brillen en Ovalen dag

De landelijke Voorjaarsbijeenkomst in Ootmarsum (11 t/m
13 juni) is gehouden op Recreatiepark ‘De Witte’. Op zaterdag een rondrit met een bezoek aan een Twents wijnwinkeltje in oude stijl en een oude Twentse boerderij. In de grote
tent op het LVWCN terrein is er ’s avonds op rekening van
de club een drankje te nuttigen. De volgende dag mogen we
met onze VW’s door het oude centrum van Ootmarsum
rijden om daarna o.a. het Los Hoes te bezoeken. Daar wordt
duidelijk hoe men vroeger woonde en werkte.

11 t/m 13 juni:Voorjaarsbijeenkomst, Ootmarsum

Op 26 juni is er ‘De 2 Provinciëntocht’, georganiseerd door
regio Midden met als beginpunt Ames Auto BV te Leerdam.
In Zundert komen de luchtgekoelden bijeen op Camping ‘Internationaal Priem’ voor de landelijke Najaarsbijeenkomst. In
het weekend van 4 t/m 5 september is er voldoende te beleven. De eerste dag is er een mooie rondrit. Daarbij wordt
Kaasboerderij ‘Ossenblok’ aangedaan met een interessante
uitleg over kaasbereiding. Er kan zowel kaas worden geproefd
als gekocht. Op de camping zijn er oude Zündapp’s en Kreidlers van de plaatselijke brommerclub te bekijken. Altijd leuk!
Menigeen is immers zelf op een bromfiets ‘begonnen’.

4 t/m 5 september: Najaarsbijeenkomst, Zundert
De jaarlijkse Herfstrit wordt op zondag 31 oktober vanuit
Renkum verreden.
Met de traditionele Kerstpuzzel in de laatste Luchtboxer
van 2004 kunnen de leden een mooie DVD-box met vier
Herbie films winnen.

26 juni: Twee Provinciëntocht
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2005

In Luchtboxer nummer 1 legt Eddy
Loots het hoe, waarom en nut uit van
een taxatie bij de LVWCN. Tevens is
te lezen hoe het Type 3 onderstel via Arjan de Haas in
1988 in de club is gekomen. Zoals bekend, is het onderstel
tussen 2002 en 2004 door Ton Ketelaars, Marino Ketelaars, Bernhard van der Heijden en Wim Brooymans geheel gerestaureerd. In nummer 2 is ook te lezen dat VW
Euro vanwege financiële problemen ophoudt te bestaan.
Voor de eerste maanden staat er weer een leuk aantal
evenementen op de kalender: KWF, een bowlingavond, de
Snertrit, een Taxatiedag en een technische dag in Wilp.
Vanaf Luchtboxer nummer 3 gaan Piet en Hennie de Lange
en Alfred Westenbroek samen met Harro Treur de redactie doen. Na een inwerkperiode zal Harro in de loop van
het jaar als redacteur stoppen. In april stopt Aris Brink als
regioleider Zuid-West.
De ALV wordt gehouden op zaterdag 16 april in Ugchelen.
Verschillende agendapunten krijgen aandacht. Er komt een
nieuw Team Techniek. Bennie Alink meldt zich aan voor dit
nieuwe team. Keimpe Venema stopt als lid van het Taxatieteam. Arjan de Haas treedt toe tot het Magazijnteam.

10 t/m 12 juni:Voorjaarsbijeenkomst, Rijnsburg
Van 10 t/m 12 juni is er de landelijke Voorjaarsbijeenkomst
in Rijnsburg op camping ‘De Koningshof’. In de Bollenstreek staat een bezoek aan het nostalgische vissersplaatsje Katwijk aan Zee op het programma, inclusief een rondleiding door het museum ‘Oud Katwijk’. Natuurlijk kan
men de vuurtoren beklimmen en een harinkje happen. Op
zondag gaat het hele gezelschap richting het ‘De Hartogh
Ford’ museum in Hillegom. De vele oude Fordjes zijn indrukwekkend om te zien. Voor de kinderen is er een leuke
speurtocht en een binnen- en buitenzwembad.

Een Type 3 en 4 dag in combinatie met een open dag van
het Magazijn op 28 mei is erg succesvol, mede door het
mooie weer en de goede opkomst. Er zijn zelfs twee VW’s
SP2 aanwezig en de VW Brasilia van Henk Westerop.

28 mei:Type 3 en 4 dag en open dag Magazijn
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2 juli: Rondrit Regio Noord

18 juni: Twee Provinciëntocht

2 t/m 4 september: Stoom Afblazen II

Een ‘2 Provinciëntocht’ en een rondrit door het Noorden
gaan vooraf aan de landelijke Najaarsbijeenkomst annex
Stoom Afblazen II van 2 t/m 4 september. In dat weekend
denderen de stoomlocomotieven opnieuw langs het landelijke LVWCN kampeerterrein. Op vrijdag 2 september
worden 30 luchtgekoelde VW’s op platte wagons van de
Veluwse Stoomtrein Maatschappij (VSM) geladen. Vervolgens rijden die het hele weekend op gezette tijden voorbij.
De volgende dag is er een kofferbakverkoop en trekken
de glimmende VW’s op de showground veel bekijks. Meerijden in klassieke treinwagons kan ook, bijvoorbeeld tussen Lieren en Loenen. Menigeen verkent de prachtige omgeving per luchtgekoelde of per fiets. Zo komt men steeds
bij een overweg wel een stoomtrein tegen! Ook voor de
gezamenlijke maaltijd gaat het hele gezelschap per stoomtrein naar Loenen. ’s Avonds in de grote tent is er onder
het genot van een drankje veel gezelligheid.

Op zondag ziet het programma er grotendeels hetzelfde
uit. Evenwel met dat verschil dat het evenement eind van
de middag afgelopen is en de opgeladen VW’s weer van de
wagons afgereden moeten worden. Hiermee eindigt een
prachtig zonovergoten weekend.
Wegens afnemende gezondheid moet Jolanda Kreeft helaas stoppen met de ledenadministratie. Al snel worden er
goede opvolgers gevonden: Rob en Anke Kuipers.
Na het Stoom Afblazen organiseert Wim Oosthoek nog
de VW 181 Herfstdagen van 30 september t/m 2 oktober
in Loenen. Op 16 oktober is de 2e VW-AutoUnion-NSU
dag van regio Zuid. Als laatste evenement van 2005 is er
de traditionele Herfstrit van regio Oost. Deze erg goed
bezochte rit start dit keer vanuit Schalkhaar.

De clubstand op het Kever Zomer Festijn

2 t/m 4 september: Stoom Afblazen II
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2006

Het eerste LVWCN evenement van
dit jaar begint met de Snertrit van regio West op 28 januari. Vanuit Alpen
aan den Rijn start de rit bij VW dealer Kamsteeg. Diezelfde
avond is er in regio Noord de traditionele bowlingavond in
Drachten. Op 25 maart kunnen de leden hun luchtgekoelde
laten taxeren op de landelijke Taxatiedag in Wilp.
Zondag 26 maart staat in het teken van ‘lucht’ met een
bijeenkomst in Lelystad. De LVWCN, maar ook andere
klassieke autoclubs, zijn te gast in het Aviodrome. Een leuk
aantal clubauto’s staat samen met andere merken bij de
oude vliegtuigen opgesteld, waaronder een Lockheed
Constellation en een Dakota DC3.
Dit jaar is de ALV in Leusden bij Pon met o.a. de volgende
bestuursmutaties: voor regio Noord-West krijgt Ad Musters hulp van Mart Bijwaard als regioleider. Anneke van
Jaarsveld stopt als penningmeester. Omdat er nog geen
opvolger is, blijft Anneke voorlopig in functie. Remco de
Bruijn draagt zijn PR-taak over aan Frans Donia. Paulien
Brooymans stopt na 20 jaar met de Clubshop. Een hele
prestatie! Willem Sustronk neemt de Clubshop van haar
over. Fer van Geet en Ton Ketelaars worden bedankt voor
hun inzet als regioleider.

ALV bij Pon in Leusden
Ledenwerving en Luchtboxer zijn andere belangrijke
punten op deze ALV. Veel andere autoclub’s (en ook de
LVWCN) hebben te maken met een dalend aantal leden. Wat betreft de Luchtboxer is er vanuit het bestuur
een aantal suggesties gedaan. Met als eerste discussiepunt een formaatwijziging van A5 naar A4. Aan het einde van de vergadering kunnen de leden een presentatie
van de nieuwe opvallende VW Eos bijwonen in het
Koopmanshuis bij Pon.
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7 april: Voorjaarsrit, Steenderen

In 2006 is er geen landelijk Voorjaars- en Najaarsevenement. Maar verspreid over het land wel voldoende dagritten en dagbijeenkomsten. Voorafgaand aan een Ames
Jubileum Koninginnedag op 29 april is er op 7 mei een
prachtige Voorjaarsrit in Steenderen. Het is een pittige
puzzeltocht langs de vele mooie plekjes in de Achterhoek met als startpunt boerderij ‘Heeckerenskolk’. De
eerste prijs van deze rit is voor Wim Jacobsen. De
tweede voor Henk Rutgers. De derde prijs gaat naar
Ruud Albertsma. Een week later kunnen leden alweer
de West-Friese ‘Pracht en Praalroute’ rijden. Ook hier
is een in Westbeemster startend puzzel element in de
route opgenomen. De West-Friese prijzen gaan naar familie Dolfing (1e prijs), familie Hootsen/Sijtsema/Van de
Oever (2e prijs (combi)) en de familie De Bruin (3e
prijs). Nog geen week later opnieuw een clubdag: een
open dag van het Magazijn in Terheijden.

26 maart: Aviodrome

29 oktober: Herfstrit

3 september: Najaars Combirit
29 oktober: Herfstrit

In samenwerking met de Karmann Ghia Club Nederland is
op zondag 3 september de Najaars Combirit verreden. In
de regen vertrekken vanuit Motel ‘de Witte Bergen’ bij
Eemnes ruim 75 luchtgekoelde VW’s. Onderweg komen
ze langs Paleis Soestdijk met daar een stop voor foto’s. Er
is ook nog een ongeplande stop vanwege een omgewaaide
boom die de weg compleet verspert. Na een kort oponthoud eindigt de rit weer bij hetzelfde Motel.
Drie weken later, op 24 september, is er vanuit regio NoordWest de ‘Nazomer Polder- en Veentocht’ verreden vanuit
het plaatsje De Kwakel. Tijdens deze rit moet een 20-tal
vragen worden beantwoord. De rit voert langs de Amstel
en gaat door de polder via Abcoude richting de Vinkeveense
Plassen. De 1e prijs (gerookte paling) gaat naar Sybe en
Greetje Smid. De 2e prijs (rozen) is voor Jacques Roodenburg. De derde prijs gaat naar de familie Van de Berg.
Het jaar 2006 sluit af met een Taxatiedag op 28 oktober
en de traditionele Herfstrit van regio Oost op 29 oktober.
Met de prijsvraag over 3 sloopkevers kan een sixpack
Herfstbokbier gewonnen worden.
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2007

Een nieuw jaar, een nieuwe Luchtboxer! Nummer 1 van jaargang 34
komt uit op A4 formaat met een
kleurenomslag. Na jaren verdwijnt de oude vertrouwde
A5 Luchtboxer. De redactie kan nu veel beter haar creativiteit kwijt qua opmaak. Er staat in dit nummer ook een
foto van een ongeval met een trailer waarop allemaal klassieke Volkswagens en Audi’s staan. Of
liever gezegd stonden. Zeldzame VW’s
uit het museum van Auto Pavillon van
Volkswagen of South Africa zijn door
dit ongeval nagenoeg allemaal geplet.
De unieke foto is gemaakt door de
zwager van Jan Pannekoek die door een
ongelofelijk toeval de plek des onheils
passeert nét nadat het ongeval had
plaatsgevonden op 24 november 2006.
Het Kever Winter Festijn dat op 6 en 7 januari in Rosmalen wordt gehouden, is opnieuw een succes. Een mooie
LVWCN clubstand promoot alvast de Alpentour 2008.
Daarnaast worden er 30 nieuwe leden geworven.
Op 20 januari is er een bowlingavond in regio Noord en op
14 april een landelijke Taxatiedag in Wilp. Deze evenementen gaan vooraf aan de Algemene Ledenvergadering op 21
april (dit keer op een leuke locatie, Walibi World in Biddinghuizen). Er is voor deze locatie gekozen om e.e.a. te
kunnen laten samenvallen met het grote Pon ’60 jaar VW
Transporter’ evenement. Voor twee (vacante) functies binnen de club worden nieuwe kandidaten voorgedragen: Loek
Bosman (penningmeester) en Bram Keijsers (PR functie).

26 april: Pré-unie Noordkaapreis
Op 12 mei staan de deuren van het Magazijn in Terheijden
open. Deze open dag trekt een leuk aantal leden richting
Brabant.
De landelijke Voorjaarsbijeenkomst is in Meerkerk op
S.V.R. Camping ‘De Victorie’ (1 t/m 3 juni). Zaterdag 2 juni
is er een ‘bolletje-pijltje’ rit door de prachtige Alblasserwaard. Onderweg een stop bij de rij molens in Kinderdijk.
Het nabij gelegen terras krijgt daarop al snel een LVWCN
aanblik. Zondag is er vermaak met slalom-rijden. Met de
Andeweg Kever moet er om pionnetjes heen zo snel mogelijk een parcours afgelegd worden.

21 april: ALV en 60 jaar VW Transporter, Biddinghuizen

1 t/m 3 juni:Voorjaarsbijeenkomst, Meerkerk

1 t/m 3 juni:Voorjaarsbijeenkomst, Meerkerk
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Voorjaarsbijeenkomst, Meerkerk

22 t/m 24 juni: Bad Camberg

Het veteranentreffen in Duitsland (van 22 t/m 24 juni in
Bad Camberg) is door menig LVWCN’er bezocht. Ook
vanuit andere landen zijn er veel bezoekers. Wederom
zijn er bijzondere Volkswagens te zien, zoals de Hebmüller en de Rometsch Coupé en zelfs de replica van de VW
Typ E60 V30 uit het Wolfsburg museum.

Zaterdag 11 augustus wordt in regio Noord een rondrit verreden
die grotendeels door het Drentse
landschap gaat en eindigt bij Bert
en Hendrikje Blokker thuis voor
een barbecue in hun tuin.

In Woudenburg houdt de LVWCN haar landelijke Najaarsbijeenkomst op camping ‘De Heigraaf’ aan de rand
van de Utrechtse Heuvelrug. Omdat het 50 jaar geleden is
dat de Ovalen uit productie zijn genomen, is er een verkiezing van de mooiste Ovaal. De 1e prijs is voor Keimpe
Venema, de 2e voor Jeroen Peters en de 3e prijs gaat naar
Harry Pannekoek. De kinderen genieten van een luchtkussen en een ritje op een IJslandpaard. Tevens wordt er een
aantal VW’s getaxeerd. De avond wordt deels gevuld met
een barbecue. De volgende dag heeft Fer van Geet met
zijn broer een prachtige rit uitgezet die ons o.a. langs kastelen en landgoederen voert.

Inmiddels loopt het al aardig
richting herfst. Van 28 t/m 30
september zijn er dan ook (voor
de negende keer) de VW 181
Herfstdagen in Loenen. Een
rondrit, onderdelen raden en
samen rond een kampvuur zitten en met elkaar kletsen, maken deel uit van het programma. Een dag vóór de traditionele Herfstrit is er
eerst nog een 2e landelijke Taxatiedag in Wilp. Op 28
oktober wordt uiteindelijk, als laatste LVWCN evenement van 2007, de Herfstrit vanuit Beekbergen verreden.

Najaarsbijeenkomst,Woudenberg

28 oktober: Herfstrit, Beekbergen
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2008

In 2008 bestaat de LVWCN 35 jaar!!
Er wordt een ‘Jubi-Lubo’ commissie
gevormd met het doel in 2008 mooie
artikelen in de Luchtboxers te plaatsen. Gedacht wordt
aan o.a. artikelen van ex-voorzitters en ex-redactieleden
die allen terugblikken op hun actieve
LVWCN periode. Maar ook van leden die
een luchtgekoelde hebben uit 1973 welke
wagens ten tijde van de oprichting van de
club dus splinternieuw waren. Het jubileumnummer krijgt vier pagina’s in kleur.
Op de middenpagina staan kleurenfoto’s
van evenementen door de jaren heen.
Zoals inmiddels gebruikelijk, presenteert de LVWCN zich
met een mooie clubstand op het Kever Winter Festijn in
Rosmalen. Dit keer met het oog op de komende Noordkaapreis die voor 2009 op het programma staat.
Na een jaartje overgeslagen te hebben, is er dit jaar weer
een Snertrit op 26 januari. De start is bij VolksRepairs in
Berkel en Rodenrijs.
De ALV is dit jaar op 12 april in Terheijden in het Magazijn.
Op deze rustig verlopen vergadering stelt Luciënne Zinsmeister zich voor als de nieuwe documentatiebeheerder.
Secretaris Sjoerd Bloemkolk wordt ook Fehac contactpersoon. Verder komt Ate Ausma het Magazijnteam versterken.
Camping ‘Harddraverspark’ is het toneel van de landelijke
Jubileum Voorjaarsbijeenkomst in Dokkum (16 t/m 18 mei).
Een prachtige bijeenkomst ter gelegenheid van 35 jaar
LVWCN. Mogelijkheden op de zaterdag zijn een onderdelen kofferbakverkoop, meevaren met een trekschuit, een
‘stegentocht’ en een wandeling door Dokkum. ‘s Avonds

rond 6 uur start de barbecue. Met daarna een concours d’
élégance in stijl. Een flink aantal leden presenteert zich verkleed met hun VW. Pippi Langkous, jonge dames uit de jaren ‘60, Wouter van de LOI met zijn gezin, Helga und Herr
Flick, maar ook een deel van het nationaal voetbalteam komen allemaal voorbij. De volgende dag staat er een ‘alternatieve Elfstedentocht’ op het programma: een rondrit waarbij in 11 steden een stempel gehaald moet worden.
‘Originele’ (club) monniken delen onderweg heerlijke Sonnema Berenburg uit. De bijeenkomst eindigt zondag met als
laatste item ‘onderdelen raden in een jute zak’.
Op zaterdag 28 mei heeft regio Oost een technische dag
bij Jaap Bergman in Goor. Op deze goed bezochte dag zijn
er veel en goede technische adviezen gegeven. Ook is er
een aantal VW’s opnieuw afgesteld, zodat ze met een
goed lopende motor weer naar huis kunnen rijden.

16 t/m 18 mei:Voorjaarsbijeenkomst, Dokkum

12 t/m 22 juni: Alpentour
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12 t/m 22 juni: Alpentour

De Alpentour (een rit van 10 dagen) wordt verreden van
12 t/m 22 juni. Wederom een bijzonder evenement van de
LVWCN! Het officiële startpunt is in het Duitse dorpje
Alpen, vanwaar koers wordt gezet richting Bremm a/d
Moezel. Daarna rijden de Volkswagens naar Oostenrijk
om de eerste bergpas te bedwingen: de Silvretta Hochalpenstraße. Op 14 juni komt het gezelschap bij de Italiaanse
grens aan in het Venosta dal in Zuid-Tirol. Na een rustdag
staat er voor 16 juni een 4 passenroute op het programma: Stelviopas, Umbrailpas, Ofenpas en de Foscagnopas.
Op 17 juni rijden de clubleden de 3 landenroute: Italië,
Oostenrijk en Zwitserland. De volgende dag is het eindelijk goed weer om met open daken de rit door Italië (ZuidTirol) te rijden langs onder andere Cortina d’Ampezzo,
Passo Sella en Passo Gardena in de Dolomieten. Italië
wordt verlaten met als eindbestemming de Grossglockner
Hochalpenstraße en met de Edelweißspitze als hoogtepunt. Na een Oostenrijkse avond met speenvarken aan
het spit eindigt deze fantastische reis. Organisator Tiddo
Bresters en mede-organisatoren Ton van Dorsselaer en
Linda Hootsen worden oprecht en met vol lof bedankt
voor hun inspanningen.
Als plek voor de landelijke Najaarsbijeenkomst is gekozen
voor Bakkum (12 t/m 14 september). Ondanks de regen is
de ontvangst op de Kennemerduincamping warm. De rit
op zaterdag leidt de deelnemers naar de Hondsbossche
Zeewering bij Petten en vervolgens naar het
museum ‘de Broeker Veiling’. Deze veilinghallen zijn een rijksmonument. Het historische
veilinglokaal stamt uit 1912. De laatste stop is
bij VW dealer Martin Schilder in Alkmaar,
waar de prachtige ’61-er Kever van Erik de

12 t/m 14 september: Najaarsbijeenkomst, Bakkum

Groot in de showroom staat. Voor de avond heeft de organisatie een folk-songkoor geregeld dat, rondom een
heus kampvuur, zeemansliederen zingt. De dag erop loopt
een groot deel van de LVWCN’ers de bos- en duinwandeling onder begeleiding van boswachters.
Op zaterdag 11 oktober is er een Najaarsledenbijeenkomst in Steenderen. Deze bijeenkomst is bedoeld om
leden mee te laten denken over evenementen en die daarbij ook actief willen worden. Voorafgaand aan de (korte)
vergadering is er nog een mooie rit, waarbij twee keer de
IJssel wordt overgestoken met een pontje en een stop in
het plaatsje Bronckhorst. Als laatste rit van het jaar is er
op 26 oktober dan nog de Herfstrit.

12 t/m 14 september: Najaarsbijeenkomst, Bakkum
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2009

Vanaf dit jaar is er een deels nieuw
redactieteam. Maurits Schouten, Rob
Spies en Harry Pannekoek gaan vanaf
nummer 1 samen met Pim van Loon en Alfred Westenbroek (die al in de redactie zitten) de Luchtboxer maken.
Na het Kever Winter Festijn volgt er
op 24 januari de Hollandsche Snertrit
die start bij VW dealer Van Beynum in
Gouda. Via de Vlist en langs de Reeuwijkse Plassen óp naar het eindpunt
voor een warme kop snert! Op 4 april
is er een open dag van het Magazijn. De
jaarlijkse landelijke Taxatiedag is op 11
april in Wilp.

Snertrit

De ALV wordt gehouden in Hotel ‘de Witte Bergen’ te
Eemnes op zondag 19 april. Ankie Pannekoek treedt af
als voorzitter. Bram Keijsers neemt (tijdelijk) de hamer
over als interim-voorzitter omdat er op dat moment nog
geen vervanger is. Tevens verruilt Bram zijn PR-functie
voor de functie van secretaris die hij van Sjoerd Bloemkolk overneemt. Verder benoemt het bestuur HendrikJan Wijers als de nieuwe evenementencoördinator, die
daarnaast tevens een bestuursfunctie aanvaardt. Rob
Höngens komt bij het Magazijnteam. Het bestuur besluit
tevens dat in de Luchtboxer in 4 van de 8 nummers
meerdere kleurenpagina’s gebruikt mogen gaan worden.
Met het oog op de komende Noordkaapreis is er eerst
op 26 april een zogeheten pré-unie Noordkaapbijeenkomst en een extra technische dag op 9 mei bij de Pon
dealer in Barneveld. De uiteindelijke reis wordt van 22
juni t/m 10 juli verreden. Wanneer alle deelnemers in
Helsinki aankomen, hebben ze één dag de tijd om de stad

22 juni t/m 10 juli: Noordkaapreis
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te bekijken. De dagen erop volgt een mooie route door
Finland om uiteindelijk de Noorse grens over te steken
voor het hoogtepunt van de reis: het bereiken van de
Noordkaap! Er worden die nacht om circa 2 uur fraaie
foto’s gemaakt! De laagstaande middernachtzon zorgt
voor mooie tegenlichteffecten. Andere bezigheden van
de deelnemers: goud delven, walvissen spotten of met de
Hurtigruten de Noorse kust verkennen. Het is een geweldige reis geworden, georganiseerd door Mart en Ineke Bijwaard en Jan en Patty Eveleens in samenwerking
met Troll Travell.
Opnieuw een combi toertocht met de Karmann Ghia
Club. Op 4 juli rijdt een flink aantal luchtgekoelden de
‘Vecht en Venen’ Toer. Bijna 70 Volkswagens verschijnen
aan de start bij Auto Muntstad in De Meern, waaronder
een Karmann Ghia uit 1956. Via Harmelen, Woerdense
Verlaat en De Hoef is er bij de Amstelhoeve een stop bij
een ambachtelijke ijsboerderij. De rit gaat verder via
Breukelen langs de Vecht met daar nog een tussenstop
bij Schulp, een producent van pure biologische vruchtensappen. Met elk een literfles onder de arm vervolgens

4 juli:Vecht en Venen Toer

21 november:Technische dag bij Hot Rod, Doesburg

door naar Kasteel Haarzuilens en vervolgens naar het
eindpunt: het AC restaurant in De Meern.
In het weekend van 26 t/m 28 juni gaat een aantal leden
naar Hessisch Oldendorf waar de onlangs ontdekte, zeer
zeldzame VW 38 te bewonderen is. De familie Grundmann uit Hessisch Oldendorf zal de Uralt-Käfer in nieuwstaat terugbrengen.
In de Luchtboxer beschrijft Ben Geutskens in maar liefst 16
afleveringen uitgebreid de restauratie van zijn blauwe Brilkever uit 1952. Ook Jan Pannekoek deelt via het clubblad in een
aantal afleveringen het verslag van de restauratie van zijn
prachtige Sambabus uit 1964 met de lezers. In Luchtboxer
nummer 6 is een reisverslag te lezen van Michel Albrechts die
naar Bolivia is geweest met zijn luchtgekoelde ‘Globus’.
Op 23 augustus is de ‘Brik & Brac route verreden. Een rit
tussen Hoorn en Alkmaar.
De landelijke Najaarsbijeenkomst in Laag Soeren is op 2, 3
en 4 oktober in vakantiedorp ‘De Jutberg’. Tijdens een
tourtocht wordt ‘The Gallery’ in Brummen aangedaan
waar ruim 300 klassieke auto’s van diverse merken te
koop staan. Daarna rijden de luchtgekoelden door het
stadje Bronckhorst waar o.a. het Dickens museum bezocht kan worden. De rit gaat verder langs Wichmond,
Warnsveld en Zutphen waarbij steeds de IJssel in beeld is.
’s Avonds laten de leden zich de barbecue goed smaken.
De zondag is ter vrije invulling.
De jaarlijkse Herfstrit start dit keer in Heelsum bij ‘Manege
en Stal Klein Vosdal’. De Volkswagens mogen in de tuin van
Kasteel Amerongen staan om foto’s te maken. Het laatste
evenement van 2009 is dan in Doesburg bij Hot Rod. Hier
wordt in begrijpelijke taal uitgelegd hoe bijvoorbeeld de
remmen werken en hoe het allemaal gemonteerd is.

28 februari: Bowling, Regio Noord, Drachten

22 juni t/m 10 juli: Noordkaapreis
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2010

In Luchtboxer nummer 2 zet Eddy
Loots namens het Taxatieteam nogmaals het nut van een clubtaxatie uiteen. Bovendien heeft de FEHAC de LVWCN vanaf 2010 het
predicaat ‘FEHAC goedgekeurd taxatierapport’ toegekend!
De Hollandsche Snertrit is vanaf VW dealer Auto Mondt
in De Lier. Op 13 februari komen ruim 30 Volkswagens uit
de winterslaap. De rit gaat o.a. door het Rotterdamse havengebied waarbij de VW’s op de foto kunnen met de zeesleper ‘Elbe’. Na een bezoek aan het Tekno-museum eindigt de rit in het middeleeuwse Brielle.
In Luchtboxer nummer 3 schrijft Sybe Smid een artikeltje
over zijn Spijlbus die een rol in de film ‘De hel van 1963’
had. De Bus werd toen met kunstsneeuw bedekt en vervoerde drie schaatsers (Cas Jansen, Chris Zegers en Lourens van den Akker) enkele honderden meters verder,
zoals dat ook in 1963 écht is gebeurd. Tijdens de première
in Leeuwarden wordt de Bus bij de ingang geplaatst en
opnieuw in kunstsneeuw gehuld.

van Paula Bruigom bezocht wordt. Vele prachtige jaren ‘50
en begin jaren ‘60 spulletjes zijn er te zien, maar ook de
Steyr van de gebroeders Bras. Na een heerlijke barbecue
’s avonds, is er de volgende dag een bezoek aan de waterkering bij Amerongen met een rondleiding en een uitleg
over de stuwen en de waterhuishouding in Nederland. Na
deze excursie betrekt de lucht. Toch kan bijna een ieder
z’n spullen nog droog inpakken en richting huis gaan.
Een maand later staat er alweer een rondrit op de evenementenkalender. In het Groningse vestingstadje Bourtange
bezetten LVWCN’ers deze vesting op 7 juli. Na een rondwandeling begint de toertocht door de buurtschappen van
Westervoorde. In Stadskanaal is er de mogelijkheid om op
het langste stoomtreintraject van Nederland een ritje te
maken in de stoomtrein naar Veendam en weer terug.

Op 10 april is er in Terheijden de Algemene Ledenvergadering, gecombineerd met een open dag van het Magazijn.
De voorzittersfunctie blijft nog vacant. Loek Bosman
stopt als penningmeester en Deborah van Toledo neemt
deze functie van hem over. Ook komt er weer een PR
man: Lex van Garderen. Ate Ausma en Jessica Hootsen
gaan de ledenadministratie doen. Zij nemen deze functie
over van Rob en Anke Kuipers die dit vijf jaar met plezier
hebben gedaan.
Op zaterdag 24 april is er de landelijke Taxatiedag in
Wilp bij de familie Pannekoek. Maar liefst 20 auto’s worden er deze dag getaxeerd. Tiddo Bresters neemt hier
uit handen van Eddy Loots het allereerste taxatierapport
met het FEHAC certificaat in ontvangst.
In de Betuwe op vakantie/recreatiepark ‘Eiland van Maurik’ komen veel luchtgekoelden samen van 4 t/m 6 juni. Op
zaterdag een mooie toertocht, waarbij het privémuseum

4 t/m 6 juni: Eiland van Maurik

3 t/m 5 september: Stoom Afblazen III
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7 juli: Bourtange

In het mooie Twente staat 11 juli in het teken van de ‘Jonge
Leu en Oale Groond’ rondrit. Het traject loopt door geheel Twente, maar óók nog door een stukje Duitsland. De
deelnemers rijden daar door Bad Bentheim en Gildehaus.
De rit eindigt in De Lutte.
Stoom Afblazen III. Een geweldig LVWCN evenement in
samenwerking met de VSM (Veluwse Stoomtrein Maatschappij). Het hele weekend van 3 t/m 5 september rijden
er opnieuw stoomtreinen en wagons met LVWCN clubauto’s erop heen en weer. Door het mooie weer komen er
ook veel dagbezoekers. Meerijden met een stoomtrein
blijkt ook erg in trek bij de leden. Na de gezamenlijke maaltijd is er ’s avonds een drankje
van de club in de grote tent.
Op zondag komt er nog een
delegatie van de Engelse Ford
Club Nederland op bezoek.
Ook kan er een ritje in klassieke autobussen gemaakt
worden. Wanneer op zondagavond alle luchtgekoelden
weer van de wagons zijn afgereden, is het zeer geslaagde
weekend ten einde.

11 juli:Twente rit

Aandenken:
Hoofdlampje

3 t/m 5 september: Stoom Afblazen III
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3 t/m 5 september: Stoom Afblazen III
Voor regio Noord is vanaf september Eric Kooi de regioleider.
In Leimuiderbrug is er op 6 september een Najaarsledenbijeenkomst. Na een prachtig ritje in deze omgeving volgt
er een vergadering als eerste voorbereiding op de evenementen van 2011. Deze resultaatvolle bijeenkomst wordt
afgesloten met een maaltijd.
De jaarlijkse Herfstrit start dit keer bij autobedrijf Sloot in
Lochem waar ruim 50(!) luchtgekoelden het terrein oprijden. Er volgt een mooie rit met enkele stops bij huis Verwoolde en Kasteel Ruurlo.

31 oktober: Herfstrit
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2011

In de Luchtboxer komt er, naast de
vaste rubrieken zoals ‘uit de oude
doos’ en ‘persfoto’, vanaf nummer 1
een nieuwe rubriek bij: ‘Volkswagens met schade’.

Zaterdag 2 april is er een technische dag bij Hot
Rod in Doesburg. Een week later de landelijke
Taxatiedag in Wilp.

Het KWF is gehouden van 8 t/m 9 januari in Rosmalen. Daar
sleept de LVWCN de eerste prijs in de wacht met een indrukwekkende clubstand waar mooie VW’s van clubleden
opgesteld staan, zoals de türkisgrüne Type 3 fastback van
Maurits Schouten, de T1 Spijlbus van Pieter Grabijn, de Ovaal
van Lex van Garderen en de T1 Spijlbus van Dennis Bras.

De Algemene Ledenvergadering is dit keer in Terschuur bij Nijkerk. Clublid Fer van Geet heeft zijn riante schuur ter beschikking gesteld. Eindelijk is er ook een
kandidaat voorzitter! Cor Rutte heeft zich aangemeld en
zijn vrouw Gerrie gaat hem daarbij ondersteunen. Bij acclamatie wordt Cor tot nieuwe voorzitter gekozen. Martien Jonkers wordt de nieuwe regioleider Brabant.

De Snertrit heeft als beginpunt VW dealer Kamsteeg in
Noordwijk. Stefan Erents schrijft in de Luchtboxer een
stukje over deze rit, of liever gezegd over zijn VW 411. Vanwege een slechte accu en ook nog eens mindere remmen
kan hij nog net vóór de start samen met zijn vader de 411
omwisselen voor de beryll grüne Kever en de rit alsnog
meemaken. Tijdens de rit moeten er vragen beantwoord
worden. Rudolf Huson en zijn zoon winnen de 1e prijs.

Twintig Types 3 op een rij! Zo kopt de Luchtboxer het artikel in Luchtboxer nummer 4. Op 14 mei vindt een Type 3
Voorjaarsmeeting plaats met als startpunt AC Hotel & Restaurant in Meerkerk. Na ontvangst en koffie zet iedereen
koers naar het in 1844 gebouwde Fort Vuren op de noordelijke Waaldijk. Dan langs de Waal. Met Slot Loevestein op
de achtergrond en duwboten en tankers op de rivier is er al
snel een prachtig fotomoment. De rit gaat verder via histo-

12 februari: Snertrit
14 mei:Type 3 Voorjaarsbijeenkomst
rische straatjes in dorpjes als Hellouw en Haaften, een
lunch in eetcafé ‘De Tol’, naar het vestingstadje Buren en zo
langs de Linge richting Tricht. Het eindpunt is in Asperen bij
het miniatuurautomuseum met 7.000 miniaturen. Het is een
erg geslaagde dag met een zeer goede opkomst.

15 mei:Technische dag IJslandtour, VolksRepairs

12 februari: Snertrit
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Opnieuw een bijzondere buitenlandse tour vanuit de
LVWCN. Dit keer naar IJsland! De IJslandtour is verreden
van 12 juni t/m 3 juli. Met 26 luchtgekoelde VW’s en 51
reislustigen vertrekt de groep naar de grens bij Nieuweschans om twee dagen later in Hirtshals in Denemarken
aan te komen. Al varend met de Smyril Line is het dan na
2 dagen zover: de eerste contouren van IJsland komen in
zicht. De eerste dag op IJsland zijn er al veel verschillende
landschappen te zien: bos, watervallen, met mos begroeide lava en pruttelende modderpoelen bij het Solfatarenveld. Op dag 7 maken de deelnemers een walvissafari.
Daarna wordt via de bergpas Lagheioi Varmahlid aangedaan. De volgende bezienswaardigheid is het haventje van
Arnastapi. Vervolgens óp naar Reyjavik. In Selfoss is er nog
een ontmoeting met een IJslandse Oldtimerclub waar zelfs
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nog een IJslands lid is binnengehaald: Kristen Sunna Sigurðadóttir met haar VW Kever 1303. Onderweg naar
Geysir bekijken de LVWCN’ers eerst de explosiekrater
Kerid, een hete bronnengebied met als hoogtepunt de geiser Strokkur. Langzaam komt het einde van het verblijf in
zicht, maar niet voordat er mooie foto’s van de gletser
Vatnajokull zijn gemaakt. De deelnemers hebben dan gemiddeld ieder zo’n 5.000 kilometer gereden wanneer ze
thuis aankomen. De organisatie was dit keer in handen van
Mart en Ineke Bijwaard met hulp van Jeff en Deborah van
Toledo. Er zijn volop redenen om erg tevreden te zijn over
het verloop van deze fantastische reis.

12 juni t/m 3 juli: IJslandtour

12 juni t/m 3 juli: IJslandtour

In juni zijn er ook nog twee Duitse VW evenementen
waaraan een aantal LVWCN’ers deelneemt: Bad Camberg en 50 Jahre VW Type 3. Laatstgenoemde trip is georganiseerd door Maurits en Gerrie Schouten. Met 23
LVWCN’ers bezoeken zij, met een gemütliche overnachting in Pension ‘Altes Wasserwerk’ in Bad Bentheim, met
11 Type’s 3 eerst Autostadt in Wolfsburg en varen over
het Mittelland Kanal. Op zaterdag staan er dan circa 125
Type’s 3 uit Duitsland, België, Engeland, Zweden en Nederland op het grote terrein voor de VW fabriek. Uiteraard is er, na een rondrit met gastronomische stop
(‘Hausgemachtes Wildsauerfleisch mit Preiselbeeren &
Bratkartoffeln!’) daarna nog het VW AutoMuseum aan
de Dieselstraße bezocht. Na een afscheidsmaaltijd zit
deze meerdaagse trip er weer op.

Van 16 t/m 18 september is de landelijke Najaarsbijeenkomst in Zuid Limburg. Op Panorama Camping ‘Colmont’
komt dan een mooi aantal luchtgekoelden bijeen. Voor de
zaterdag staat er een toerrit door de Limburgse heuvels
en dalen op het programma. De rit gaat naar Gulpenerberg en via oude grenssmokkelweggetjes door de Voerstreek. Na het bereiken van de Vaalserberg en het Drielandenpunt gaat het weer richting de camping. ’s Avonds na de
barbecue worden er films bekeken van o.a. de Noordkaapreis en de IJslandtour. De zondag verloopt relatief rustig waarbij er tijd genoeg is om in de Clubshop te snuffelen
en daar snuisterijen of nuttige boekwerken aan te schaffen.

16 t/m 18 september: Najaarsbijeenkomst, Zuid-Limburg
Bad Camberg
Op 10 juli is er een aantrekkelijke rondrit door mooi Twente
verreden. Maar liefst 40 VW’s vertrekken vanaf het beginpunt om vervolgens door het natuurgebied ‘het Lutterzand’
en ‘het Springendal’ te rijden. Na de stop met koffie en appelgebak rijden de deelnemers via het Landgoed Twickel en
door het historische plaatsje Delden naar het eindpunt.

De tweede landelijke Taxatiedag wordt op 22 oktober in
Berkel en Rodenrijs gehouden bij VolksRepairs. Het weekend erop is de jaarlijkse Herfstrit van regio Oost verreden. Met een opkomst van bijna 80(!) luchtgekoelde VW’s
is het een erg geslaagde ‘IJssellinie’ rit.
In de laatste Luchtboxer van 2011 is te lezen dat Wim
Brooymans 25 jaar in het bestuur zit. Reden om hem (en
echtgenoot Paulien) ‘in het zonnetje’ te zetten.

12 juni t/m 3 juli: IJslandtour
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2012

Ook dit jaar wint de LVWCN de 1e
prijs met haar mooie clubstand op
het Kever Winter Festijn. Op de ‘bedrijfsstand’ staan de VW T1 servicewagen Still heftrucks
van Mart Bijwaard, de T1 Pick-up van Pieter Grabijn en de
groene Type 3 Variant van Carl Timmer. Maar ook de Bril
van Ton en Linda van Dorsselaer, die dan nog de ‘Den
Haag – Beijing’ rally moeten gaan rijden.

De Hollandsche Snertrit

Kever Winter Festijn

‘De Hollandse Waterlinie’ is de titel van de Snertrit voor
2012. Gestart wordt bij VW dealer Avenu Autogroep te
Naarden om daarna langs de vele forten en kazematten te
rijden. Maar ook langs veel water, het Muiderslot en Kasteel Nijenrode. Uiteraard wordt er op het eindpunt een
kop snert met roggebrood genuttigd.
De Algemene Ledenvergadering is op 14 april gehouden in
Terheijden, in combinatie met een open dag van het Magazijn. Gert de Haas meldt dat het Team Techniek bestaat
uit Henk Grootaarts en Bennie Alink en hemzelf. Het
team is onlangs uitgebreid met Herman Halfwerk. Wim
Brooymans, die al 25 jaar in het bestuur zit en zich al vele
jaren inzet voor de club (samen met zijn vrouw Paulien),
wordt tot erelid benoemd. Arjan Verhulst komt het Magazijnteam versterken.

14 april: Algemene Ledenvergadering,Terheijden

Cor Rutte,Wim en Paulien Brooymans
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1 juli: Grenslandrit, Regio Oost

Een andere landelijke Voorjaarsbijeenkomst dit keer, namelijk in de Ardennen in België op camping ‘Polleur’ van 17
t/m 20 mei. Er is een mooie tocht naar Monschau in Duitsland en een bezoek aan de oude Abdij van Stavelot. Tijdens een ritje vanaf de camping kunnen de deelnemers in
het eerstvolgende dorpje met hun Volkswagen door een
grote drive-in drankenhal rijden en ter plekke heerlijke
wijn en/of diverse soorten Belgisch
bier kopen. In een mum van tijd staat
de hele hal vol met LVWCN auto’s!
Sylvia Koomen en Pete en Lida Maddox schrijven hun belevenissen van dit
weekend op in Luchtboxer nummer 5.

26 mei:Taxatiedag
Ootmarsum en Vasse steken de deelnemers een stukje de
grens over naar de Aussichtsturm Hesingen am Lönsberg.
Terug gaat de rit via het Beuninger Achterveld en het Lutterzand waar de Dinkel doorheen kronkelt. De rit eindigt
in een heuse ‘Biergarten’.

17 t/m 20 mei:Voorjaarsbijeenkomst, Ardennen

In Luchtboxer nummer 5 is te lezen hoe Ton en Linda van
Dorsselaer het er hebben afgebracht met hun reis naar
Beijing in hun Brilkever van 1950, de NP-40-69.
De landelijke Najaarsbijeenkomst wordt van 14 t/m 16
september gehouden in Groningen op familiecamping ‘de
Bouwte’ in Midwolda. Aan het weekend is een Type 3 dag
gekoppeld in Aduard bij Grietus Hilbrands. Op zaterdag

Een geslaagde en warme Taxatiedag in Wilp op 26 mei,
waar 18 clubauto’s onder het kwik van ruim 26 graden
getaxeerd zijn. Op dergelijke dagen is goed te zien dat
LVWCN leden over het algemeen écht mooie auto’s
hebben!
Op zondag 1 juli is er een Grenslandrit in regio Oost. Vanuit de Lutte rijden de VW’s richting de Paasberg, Landgoed Singraven en langs het kanaal Almelo-Nordhorn.
Hier staat het zogenaamde Schuivenhuisje uit 1887 met als
functie het reguleren van de waterstand in de Dinkel. Via

14 t/m 16 september: Najaarsbijeenkomst, Midwolda

1 juli: Grenslandrit, Regio Oost
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Najaarsbijeenkomst, Midwolda

gaat een grote groep naar de ‘Meyer Werft’ in Papenburg
in Duitsland. Op deze werf worden onder andere super de
luxe cruiseschepen gebouwd. Op datzelfde moment parkeert een andere groep hun tien Type’s 3 (en 2 Kevers) in
de tuin bij Grietus in Aduard. De collectie Type’s 3 van
Grietus wordt bekeken en er volgt een bezoek aan het
vlakbij gelegen Kloostermuseum. De Type 3 rondrit wordt
besloten met een bezoekje aan het ‘Kerkje van Harkema’.
’s Avonds is er een barbecue en wordt er op de camping
gezellig nagekeuveld. Voor de zondag staat er een mooie
rondrit door het polderlandschap en Westerwolde op het
programma. Hoewel niet voorzien, is ook nog het vliegveld in Oostwold bezocht omdat er een dag eerder een
Mustang uit de Tweede Wereldoorlog voorbij vloog. En
hiermee eindigt ook dit weekend.

De tweede landelijke Taxatiedag is op 20 oktober in de
stad van Flipje. In Tiel, bij VW dealer De Waal, gaat wederom een leuk aantal luchtgekoelde VW’s op de hefbrug.
Een week later kan er alweer de Herfstrit worden gereden.
De rit start vanuit VW dealer Zenna in Velp. Via recreatiegebied ‘De Nevelhorst’ gaat het een stukje door Duitsland
naar de Eltenberg. Bij het eindpunt, Hotel ‘Montferland’,
wordt de uitslag van de quiz bekend gemaakt.

28 oktober: Herfstrit
Als laatste evenement van 2012 is er in Terheijden nog een
technische dag bij het Magazijn op 3 november. Op deze dag
heeft Bennie Alink laten zien hoe je een versnellingsbak (in
dit geval een exemplaar uit 1949) reviseert.
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14 t/m 16 september: Najaarsbijeenkomst, Midwolda

2013

Van 5 t/m 6 januari staat de club opnieuw met een werkelijk prachtige
clubstand op het Kever Winter Festijn
in Rosmalen. Op deze ruime stand heeft Willem Sustronk
een mooie indeling gemaakt, gevuld met mooie auto’s: de
VW 1303 Bigbug van Tiddo Bresters, de VW 1300 van Maarten van der Vecht, de Ovaal van Toni Ras, de Bril van Twan
de Louwere en de Sambabus van Jan Pannekoek. Tevens staat
de ‘Den Haag-Beijing’ reisBril van Ton en Linda van Dorsselaer op de stand. Hoewel er dit jaar geen eerste prijs voor de
clubstand is behaald, wint Jan Pannekoek wel een beker met
zijn Sambabus als één van de 10 VW’s van ‘the Best of Show’.

In Tiel bij VW dealer De Waal is op zondag 28
april de ALV gehouden in een deel van de showroom. De vergadering verloopt prima. Erwin
Braet en Arjan Verhulst komen het Magazijnteam
versterken. Na de vergadering rijden de deelnemers een mooie route door de Betuwe.

28 april: ALV, VW dealer De Waal, Tiel

5 t/m 6 januari: Kever Winter Festijn
In Luchtboxer nummer 1 beschrijft Ton Ketelaars op 3½
pagina de restauratie van het Type 3 onderstel. Het verhaal gaat over de schenking van het onderstel door de IVA
Driebergen in 1988, de uiteindelijke restauratie en de aanhanger waarop het onderstel staat.
De Hollandsche Snertrit, die vanaf VW dealer Ames in
Dordrecht start, is verreden op zaterdag 9 februari. Bij de
Nieuwe Merwede gaan de luchtkoelers per pont naar de
overkant om, via Woudrichem en vervolgens langs Slot
Loevestein, bij Fort Altena te eindigen.

9 februari: Hollandsche Snertrit

Nadat op 18 mei in Wilp de taxatiedag is geweest, is er
van 24 t/m 26 mei de landelijke Voorjaarsbijeenkomst. Dit
keer kunnen de leden hun tent opslaan in Bloemendaal
aan Zee op de Kennemer Duincamping ‘De Lakens’. Hoewel het in dit weekend over het algemeen droog blijft, is
de temperatuur laag (met 2 graden ’s nachts doet het wat
‘arctisch’ aan). Op de zaterdag een erg leuke toertocht
over de sluizen van IJmuiden en door het Hoogovengebied. Onderweg een visje happen om daarna met de pont
weer richting IJmuiden te gaan. Het onderdeel ‘Pimp je
plekkie’ wordt gewonnen door de familie Kieviet. Tweede
is de familie Kuipers en derde de familie Smid. ’s Avonds
wordt er in de grote tent een compleet Chinees buffet
aangerukt. Het toetje (een ijsje uit een
T2b ijsverkoopbus) heeft weinig last van
de omgevingstemperatuur. Op zondag is
er vooral gewandeld door de duinen en
langs het strand in Bloemendaal.

24 t/m 26 mei:Voorjaarsbijeenkomst, Bloemendaal aan Zee

13 april: LVWCN verjaardag,Terheijden
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Met de Tijdreis heeft Tiddo Bresters wederom een fantastische reis uitgewerkt. Het is een reis door Duitsland, Tsjechië en Oostenrijk van 21 juni t/m 2 juli. De reis begint in
Hameln in Duitsland waar de meeting in Hessisch Oldendorf
wordt bezocht. Ook een aantal niet-Tijdreisgangers van de
LVWCN is daar naar toe geweest. Het 2e etappedoel is Elbingerode, gevolgd door Chemnitz in de voormalige DDR.
Daar is bij het dorpje Cunewalde een oldtimermuseum bezocht. Vierde etappeplaats is Liberec in Tsjechië, waar na
een rondritje geparkeerd wordt op het Raadhuisplein en
ook het geboortehuis van Ferdinand Porsche wordt bezocht. Twee dagen later komen de tijdreizigers aan in Frumburk, vlakbij Cesky Krumlov. Na Tsjechië gaat het richting
Oostenrijk om het LVWCN kamp op te slaan op camping
Woferlgut in Brück an der Grossglocknerstrasse. Vanuit dit
‘basiskamp’ gaan de LVWCN’ers opnieuw de Grossglockner
op. Hierna bezoeken de deelnemers het privé Porsche mu-
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seum in Gmunden. Het is dan al weer bijna tijd om richting
Nederland te gaan, waarbij onderweg Nerenheim en Utzmemmingen in Duitsland nog worden aangedaan.

21 juni t/m 2 juli:Tijdreis, Duitsland,Tsjechië en Oostenrijk

1 september: Klinker- en Zandpadentocht, Drenthe

27 oktober: Herfstrit

Een mooie rondrit is er op 14 juni in Twente. Op 1 september is er in regio Noord de Klinker- en Zandpadentocht in Drenthe. In tegenstelling tot de voorbereidende
ritten is het nu droog. En dat betekent stofwolken. Degenen die voorop rijden deert dat niet. Maar er rijden ook
open VW’s 181 mee… Via de ommelanden van Appelscha
eindigt de rit bij Camping ‘De Roggeberg’ met een afsluitend drankje en hapje.

Een bezoek vanuit regio Noord aan de VW fabriek in Emden wordt vanwege onvoorziene omstandigheden afgelast.
In Tiel is er op 19 oktober de tweede landelijke Taxatiedag.

Van 13 t/m 15 september is de LVWCN in Zeeland voor de
landelijke Najaarsbijeenkomst. Rond de 85 leden nemen
46 luchtgekoelde VW’s mee en strijken neer op Comfortcamping Scheldeoord in Baarland (onder Goes) aan de
Westerschelde. Na een klassieke Zeeuwse bolus op vrijdag, is er op de zaterdagmorgen een gewaagd ochtendritueel: een oesterproeverij in Yerseke. Daarna, onder het
genot van een heerlijke mossellunch, een rondvaart over
de winderige Oosterschelde. ’s Middags uitleg door Wim
de Keijzer en Evert Poelman
over de bedrijfsfilosofie van
Paruzzi. Na de barbecue met
aansluitend een Zeeuwse klederdrachtshow, is het zondag
tijd voor een rondrit door de
Zak van Zuid-Beveland. De rij
luchtgekoelden wordt daarbij
verrassend twee keer doorsneden door klassieke stoomtreinen en eindigt bij restaurant ‘Spek mie Stroop’.

Het klassiekerseizoen 2013 wordt qua toerritten op 27
oktober afgesloten met de traditionele, dit keer onstuimige Herfstrit, waaraan door 36 équipes wordt deelgenomen en die eindigt bij ‘Het Bonte Paard’ nabij Dijkerbroek.
De door VolksRepairs ter beschikking gestelde (mooie)
prijzen gaan naar Mario van Eck, familie Japink, familie
Hootsen en familie Weijers (D).
Op de 2e november staat er nog, als laatste evenement in
dit interessante jubileumjaar, een technische dag in Terheijden op het programma.

13 t/m 15 september: Najaarsbijeenkomst, Baarland
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uit de oude doos 1973-1977

Afgebeeld ziet u een aantal foto's die in de jaren zeventig zijn genomen door (toenmalige) clubleden. De onder de foto’s genoemde personen zijn, op het moment dat de foto is genomen, de eigenaar van de luchtgekoelde VW.

VW Hebmüller 1950 - Auto Kortekaas bv - foto 1975
VW Bril 1951 - Hans van Wijk - foto 1973

VW Schwimmwagen 1943 - Ton Zitman - foto 1975

VW Hebmüller 1951 - J. van Eck - foto 1977

VW Cabriolet 1954 - R. Kraft - foto 1975
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VW Kübelwagen 1942 - Ton Zitman - foto 1977

uit de oude doos 1975-1979

Afgebeeld ziet u een aantal foto's die in de jaren zeventig zijn genomen door (toenmalige) clubleden. De onder de foto’s
genoemde personen zijn, op het moment dat de foto is genomen, de eigenaar van de luchtgekoelde VW.

VW Ovaal 1955 - Peter Hootsen - foto 1978

VW Bril 1952 - David v.d. Werff - foto 1978

VW Karmann Ghia 1966 - Atte Roskam - foto 1979

VW Bril 1951 - J. Labruyere - foto 1978

VW Bril 1953 - Harm Piek, San Francisco - foto 1975

VW Kübelwagen 1945 - P. van Hoek - foto 1979
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uit de oude doos 1980-1987

Afgebeeld ziet u een aantal foto's die in de jaren tachtig zijn genomen door (toenmalige) clubleden. De onder de foto’s genoemde personen zijn, op het moment dat de foto is genomen, de eigenaar van de luchtgekoelde VW.

VW 412 - Hugo Heijen - foto 1980

VW 412 - Hugo Heijen - foto 1983

VW 1500 Ponton 1962 - C. Witlox - foto 1985
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VW Karmann Ghia 1969 - Gert de Haas - foto 1982

03-10-1987: Type 3 en Karmann Ghia dag, Utrecht

VW 1200 1960 - F. Hilberts - foto 1980

VW Sambabus 1961 - N. Batema - foto 1982

uit de oude doos 1992-1997

Afgebeeld ziet u een aantal foto's die in de jaren negentig zijn genomen door (toenmalige) clubleden. De onder de foto’s
genoemde personen zijn, op het moment dat de foto is genomen, de eigenaar van de luchtgekoelde VW.

VW T3 1982 - VW T1 1963 - Ed Robles - foto 1992

VW 181 1971 - M. Peters - foto 1997

VW Karmann Ghia Type 34 1967 Peter v.d. Berg - foto 1992

VW 411 1970 - K. de Vries - foto 1993

VW T1 Kastenwagen 1954 - VW Fridolin 1971
Michel Crijns - foto 1992

VW 412 Variant 1974 J. Raeven - VW 1600 Variant 1972
G. Brandts - foto 1992
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LEDENLIJST

De ledenlijst is net iets ouder dan het Clubblad. De allereerste
lijst dateert van 14 februari 1974.Toen nog gewoon op een A4
getypt. In 1982 is er voor het eerst een ‘echte’ ledenlijst in de
vorm van het Clubblad, inclusief een Luchtboxer omslag. Vanaf
1984 verschijnt er elk jaar een ledenlijst tot en met 2002. Dan
wordt besloten niet meer elk jaar een ledenlijst uit te geven,
maar om de twee à drie jaar.
De Nederlandse VW Brillen Vereniging heeft bij de oprichting
op 11 april 1973 zeventien leden. De allereerste ledenlijst is
uitgeven op 14 februari 1974. Op dit A4-tje staan de namen
van dan inmiddels 23 leden, een gastlid (PON) en een Engels
lid. De lijst omvat enkel namen en adressen van leden. Dus
nog geen autogegevens. De tweede ledenlijst (2 A4-tjes) dateert van 1 januari 1975 met dan 40 leden, alsmede negen
buitenlandse leden (2 Belgen, 2 Engelsen en 5 Amerikanen).
Ook de autogegevens zijn nu op de lijst te vinden.
Ovalen ook welkom
De ledenlijst van januari 1977 telt 71 leden (inclusief buitenlandse leden). Uiteraard staan er veel Brillen op de lijst.
Omdat vanaf dat jaar ook Ovalen welkom in de club zijn,
staan er ook meerdere Ovalen bij. Er zijn 27 belangstellende leden. Zij hebben een jongere luchtgekoelde en mogen nog niet echt ‘meedoen’. In het voorjaar van 1978 telt
de ledenlijst van de Nederlandse VW Brillen Vereniging al
105 leden en 35 belangstellende leden. Een jaar later staat
de teller op 118, respectievelijk 49 personen. Er zijn ook
steeds meer leden met twéé of zelfs meer luchtgekoelden.
De 118 leden hebben samen 182 luchtgekoelde Volkswagens. Tot 1980 wordt de ledenlijst nog op aparte vellen
uitgegeven. In december 1980 is de ledenlijst voor het
eerst in het clubblad Brillen opgenomen.
Kosten besparen
In september 1982 verschijnt er voor het eerst een eigen
ledenlijst in de vorm en het formaat van de Luchtboxer. Dat
is ook nodig omdat de club inmiddels is omgedoopt tot
LVWCN. Hierdoor is het ledenaantal behoorlijk gestegen.
De A5 Luchtboxer/ledenlijst vermeldt in totaal 314 leden,
die samen 408 luchtgekoelde Volkswagens bezitten. De volgende ledenlijst komt uit in juni 1984 met 481 leden. Vanaf
1984 (tot en met 2002) komt er elk jaar in de zomerperi-
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Allereerste Ledenlijst 14 februari 1974

ode een ledenlijst uit. Alle ledenlijsten zijn voorzien van een
Luchtboxer omslag. Pas vanaf 1997 staat er op de omslag
niet meer de naam Luchtboxer maar is ‘Ledenlijst’ de titel.
In 2002 besluit het bestuur om, mede ter besparing van
kosten, niet meer elk jaar een ledenlijst uit te geven. Ondanks dat de Luchtboxer vanaf 2007 in A4 formaat wordt
uitgevoerd, blijft de ledenlijst het A5 formaat houden. De
ledenlijst verschijnt in het vervolg zo om de 2 à 3 jaar. Via
de Luchtboxer wordt aan leden gevraagd wie er daadwerkelijk een ledenlijst wil ontvangen. Zo wordt de oplage
beperkt tot de behoefte.
500 – 1.000 – 1.500 leden
Hoewel het aantal van 100 leden in 1978 misschien al wel
een mijlpaal was, wordt er pas bij het 500e lid voor het eerst
aandacht aan besteed. Tijdens de Najaarsbijeenkomst in september 1984 in Westerbork geeft Jan Pannekoek met zijn
zwarte VW 1200 Kever uit 1958 (kenteken XX-30-77) zich
op als 500e lid van de LVWCN. De auto moet dan nog geheel gerestaureerd worden. Het bestuur besluit dit heuglijke
feit niet zomaar voorbij te laten gaan. De toenmalig voorzitter Atte Roskam gaat namens het bestuur bij Jan op bezoek.
Na het ‘officiële’ gedeelte wordt het wagenpark bekeken en
biedt Atte aan Jan een jaar lang gratis lidmaatschap aan.
Al na vijf jaar kan in juni 1989 het 1.000e lid worden ingeschreven: de heer P. Verloop uit Ulvenhout, samen met zijn
VW 1300 Kever (de 01-87-EL) uit 1967. Hij krijgt bezoek
van de familie Brooymans, die hem (naast een tasje met
inhoud) ook een jaar gratis lidmaatschap aanbiedt.
Begin jaren ‘90 gaat het erg goed met de LVWCN. In juli
1992 meldt zich dan het 1.500e lid aan met (alsof het zo
moet zijn) een heuse Bril! Het betreft Paul Plantinga met
zijn vriendin Marloes uit Huizen met hun Brilkever uit
1949 (kenteken NP-37-65). Namens het bestuur gaan Tiddo Bresters en Charles Dams met nog een aantal leden
naar Huizen voor dit opnieuw heuglijke feit. Naast een
grote ‘Kevertaart’ bieden zij hen ook een jaar gratis lidmaatschap aan. Bijzonder om te vermelden is, dat deze
NP-37-65 ook al in 1975 in de ledenlijst voorkomt, omdat
de moeder van Paul destijds ook lid was.

1982: Eerste Ledenlijst als boekje

1984

500ste lid: XX-30-77

1.000ste lid: 01-87-EL

1.500ste lid: NP-37-65

WEBSITE

De LVWCN is, voor zover bekend, niet alleen de oudste VW club, maar was ook als
één van de eerste clubs op internet te vinden. Al in 1996 bouwt Pim van Loon een
website met clubinformatie. In eerste instantie wordt de info geplaatst op een server
van een VW-fanaat in de VS. Eind 1998 verplaatst Pim de site naar zijn eigen server. In
juni 2003 wordt de domeinnaam www.lvwcn.nl vastgelegd en aan de site gekoppeld.

1996

In 2004 legt Jan Wessel de domeinnaam www.lvwcn.com vast. Ook deze wordt
gekoppeld aan de LVWCN website. Jan helpt in de jaren daarna mee met het up to
date houden van de site-informatie. Begin 2013 meldt Rudolf Huson zich aan als
extra kracht. Hij loopt nog in datzelfde jaar de hele site door en past verouderde
informatie aan.
Het jaar 2011 is wat betreft de LVWCN het jaar van de social media. Zo wordt er
een LVWCN Twitter account aangemaakt, alsmede een Facebook group. Ook is
er inmiddels een mailinglist. Iedereen die zich er voor heeft opgegeven, krijgt per
e-mail enkele keren per jaar een nieuwsbrief.
Naast de www.lvwcn.nl site worden er af en toe ook aparte websites gemaakt
voor grote reizen of evenementen (bijvoorbeeld ten behoeve van Stoom Afblazen, de IJsland- en de Noordkaapreis).
Op die manier kan er vooraf al snel, efficiënt (en daardoor ook effectief) informatie onder de (potentiële) deelnemers
worden uitgewisseld. Tijdens en na afloop van zulke reizen worden de sites
ook gebruikt voor het uitwisselen van
2013
foto’s en andere actuele reisinfo.

2006

2009
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CLUBBLAD

Na de oprichting van de club verschijnt er een aantal nieuwsbrieven. De laatste op 11 maart 1974. En dan is het eindelijk zover:
het allereerste officiële clubblad ploft op 7 mei 1974 op de deurmat. Het is dan nog niet veel meer dan een van A4 naar A5 formaat gevouwen vel met een omslag er omheen. Alles met de hand
geniet. Ook de inhoud stelt nog niet veel voor. Er staan wat chassisnummers in, een kort verslag van de allereerste bijeenkomst en
enkele ledenmutaties.
Ook clubblad nummer twee (juni 1974) bestaat nog uit één
gevouwen A4, met omslag.Wél is er al (nog met de hand) een
echte foto van de bijeenkomst d.d. 17 april 1974 aan de binnenzijde van de cover geplakt. Vanwege het ledenaantal kan
dat nog gemakkelijk even tussen twee kopjes koffie door worden gedaan. De daarop volgende clubbladen van 1974 bestaan
al bijna allemaal uit twéé gevouwen A4-tjes (dus 8 pagina’s).
Ook komt de rubriek ‘Aangeboden/gevraagd’ langzaam op
gang. Steeds frequenter worden er Ovaaltjes aangeboden.
Vaak nog wel met vermelding ‘te koop buiten clubverband’.
De eerste jaren wordt het blad nog gestencild en met de hand
in elkaar gezet. Later zal het in offset gedrukt worden.
Twaalf pagina’s
Geleidelijk verschijnen er in de clubbladen van 1975 en later
afbeeldingen tussen de tekst. Vanwege de kwaliteit kan er eigenlijk nog niet van foto’s worden gesproken. Met maar liefst
drie gevouwen A4-tjes telt het clubblad in de 2e jaargang al 12

1974 - 1975

Nieuwe naam
Lang houdt het redactietrio het niet uit. Vanaf nummer 2 1978 pakken Sybe en Greetje Smid- Ykema de redactietaken
op. Afgezien van zo nu en dan een ander lettertype, brengen
zij met regelmaat het clubblad ‘Brillen’ als een net boekje uit.
De ledenvergadering d.d. 19-12-1981 besluit dat vanaf 1982
alle luchtgekoelde VW’s welkom zijn in de club. Dat betekent
dat de club een nieuwe naam krijgt en het clubblad een nieuwe cover met vanaf nummer 1 - 1982 een nieuwe naam: ‘De
Luchtboxer’. Maar wel nog met de toevoeging:‘waarin opgenomen ‘Brillen’, clubblad van de Nederlandse VW Brillen Vereniging’.
Vanaf 1984 vervalt de toevoeging.
Met ingang van nummer 11 - 1983 krijgen Sybe en Greetje hulp
van Rob Planken, die de klad lay-out met tekstverwerkende ap-

1976 - 1979

1982 - 1983
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pagina’s. Vanaf december 1975 krijgt het clubblad een nieuwe
omslag en tevens een naam: ‘Brillen’.Verslagen van bijeenkomsten en nieuws van het Magazijn komen steeds vaker in het
blad voor. Begin 1977 valt te lezen dat Ovaaltjes per 1 januari
volwaardig lid mogen worden van de Brillenclub. Wim Nieboer, die vanaf het begin van de club zowel secretaris, penningmeester als redacteur is, draagt vanaf nummer 7 - 1977
de redactie over aan de heren Piek, Marnette en Schuitemaker. Druktechnisch gaat het clubblad er stapsgewijs steeds
verder op vooruit (met name de fotokwaliteit).Voor het eerst
is er ook een soort colofon opgenomen.

1980 - 1981

1988

paratuur gaat uitwerken. Omdat deze samenwerking van korte
duur is, gaat Joke Loots het clubblad vanaf nummer 5 - 1984 ‘in
het net’ overtypen. Door zoekraken bij de PTT komt dit nummer 5 nooit bij de leden aan. Nummer 6 is de ledenlijst. Clubblad nummer 7 - 1984 is dan uiteindelijk het eerste resultaat
van de co-productie tussen Sybe, Greetje en Joke.
Tekst op een floppy
Inmiddels ziet het clubblad er steeds professioneler uit. Het
aantal verhalen en verslagen neemt toe. Maar ook over regionieuws en evenementen valt steeds vaker wat te lezen. De
rubriek ‘Aangeboden/gevraagd’ ontvangt steeds meer advertenties. Er is ook een gestage aanwas van leden. Dat is te zien
in de rubriek ‘Ledenmutaties’. Met het in elkaar zetten van de
Luchtboxer is nog steeds veel handwerk gemoeid. Alle kopij
wordt overgetypt en voorzien van plak(wrijf)letters als koppen. Ook de indeling van pagina’s gebeurt nog handmatig (incl.
het maken van ruimte voor de foto’s).Voordat de foto’s drukklaar zijn, moet de drukker ze eerst rasteren.
In februari 1988 willen Sybe en Greetje na 10 jaar redactiewerk ermee stoppen. Vanaf Luchtboxer nummer 4 nemen
Harry en Ankie Pannekoek het over. In eerste instantie gaan
ze op dezelfde manier verder. Langzaam maar zeker komt het
digitale werken in zwang. Het begint met een computer. Teksten worden aangeleverd op een floppy. E-mail is dan nog
onbekend. Ook krijgt de redactie van het bestuur een heuse

1991

inktjetprinter ter beschikking. Wat een luxe! Dat betekent dat Joke de tekst niet meer ‘in het net’ over
hoeft te typen. Geen dubbel werk meer dus! Vanwege deze tijdwinst gaat Joke in 1990 het secretariaat doen. Ze krijgt daarmee ook een bestuursfunctie.
Een frisse, witte omslag
Na jaren van een blauw/groene omslag, krijgt de Luchtboxer
vanaf maart 1991 een frisse nieuwe, witte omslag. Nog
steeds, zoals al jaren het geval, komen de omslagen via Pon.
Dat betekent wel dat er bijna een jaar lang dezelfde foto op
de cover staat. De redactie mag het april nummer van 1993
voorzien van een full colour omslag vanwege 20 jaar
LVWCN. Binnenwerk en tekst van deze jubileumuitgave zijn
voorzien van een rode ´steunkleur´. Een Luchtboxer met
kleur (destijds een luxe) wordt goed ontvangen door de leden.
In die jaren komt de Luchtboxer 10 keer per jaar uit (plus
een ledenlijst). Vanwege de maandelijkse druk komt Maarten Kieviet in augustus 1994 de redactie versterken. Hij
stopt in oktober 1995. Hein en Anneke van Jaarsveld gaan
dan, samen met Harry en Ankie, als viertal verder. Omdat
Harry en Ankie er in de zomer van 1996 mee stoppen, komen Hein en Anneke er alleen voor te staan. Vanaf april
1995 krijgt de Luchtboxer een zogenaamd ISSN-nummer
(te vergelijken met een ISBN-nummer van een boek). Pon
zet de sponsoring van omslagen in 1996 om in een financi-

1993 (20 jaar)

2003 (30 jaar)

1999

2006
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ële bijdrage. Zo komt er vanaf dat jaar op elke cover een
andere foto. De omslag wordt nu mee gedrukt bij de drukker. Opnieuw vooruitgang! Vervolgens maakt een speciale
jubileum-redactie in april 1998 een voor een groot deel in
kleur uitgevoerde Luchtboxer.

ingang van nummer 8 - 2005 komt Pim van Loon het redactieteam versterken als opmaker van het clubblad. Door zijn
inbreng verschijnen er vaker mooie grote foto’s op de middenpagina en ‘aflopende’ foto’s op andere pagina’s. Dat geeft
het clubblad een nog betere uitstraling.

Gratis Spijlbus
De A5 formaat Luchtboxers tellen gemiddeld 36 tot 44
pagina´s per uitgave. Een verscheidenheid aan kopij zorgt
voor verschillende artikelen (o.a. evenementenverslagen,
regiobijeenkomsten, persoonlijke VW-ervaringen, vakantiebelevenissen, restauratieverslagen en/of technische artikelen). Ook de rubriek ‘Aangeboden/gevraagd’ lijkt onuitputtelijk. Naast de vele soorten Kevers worden er ook wel
Type’s 3 en 4 aangeboden. Begin jaren ‘80 komt het zelfs nog
wel eens voor dat er ergens gratis(!) een Spijlbus af te halen
is. Dat verandert snel. Al in de 2e helft van de jaren ’90
worden er veel minder Spijlbussen aangeboden. Voor Bussen ‘met werk’ vraagt men dan al gauw tussen de 2.000 en
4.000 gulden. Iemand die een goede Spijlbus wil, moet er al
snel 10.000 gulden voor neertellen.

Er gaan steeds meer stemmen op om het clubblad in A4
formaat uit te brengen. Hoewel niet iedereen op dat formaat Luchtboxer zit te wachten, zijn er ook veel positieve
reacties te horen. Nummer 1 van 2007 is de eerste, in A4
formaat uitgevoerde Luchtboxer, inclusief een mooie full
colour omslag. Mooie kleurenfoto’s van luchtgekoelde VW’s
van leden sieren voortaan de voorkant. In het begin is het
binnenwerk nog geheel in zwart-wit. Luchtboxer nummer 3
- 2008 heeft (vanwege het 35-jarig bestaan) een gekleurde
middenpagina. Het jubileum nummer besteedt o.a. aandacht
aan verschillende luchtgekoelde VW’s uit 1973 en hun eigenaren omdat deze wagens in 1973 (ten tijde van de oprichting van de club) splinternieuw waren. Eind 2008 wijzigt zich
het redactieteam. Vanaf nummer 1 - 2009 maken Pim van
Loon, Maurits Schouten, Alfred Westenbroek, Rob Spies en
Harry Pannekoek de Luchtboxer.

In 2002 krijgen ook Hein en Anneke het te druk. Zij willen
meer tijd besteden aan hun gezin. Na een inwerkperiode
gaat Harro Treur vervolgens in de loop van 2002 als redacteur voor drie jaar aan de slag. Het clubblad wordt in Word
95 opgemaakt. Dat programma heeft erg veel moeite met
foto’s in documenten. De opmaak van het clubblad blijft
daardoor bewerkelijk. Ondanks dat heeft de Luchtboxer
best al een luxe uitstraling. Ook vanwege het dan inmiddels
voor het binnenwerk gebruikte mooiere en gladdere papier.
Van A5 naar A4 formaat
Drie jaar lang als redacteur in je eentje de Luchtboxer maken, is een hele prestatie. Maar ook een hele belasting. Het
wekt daarom geen verwondering wanneer Harro er in
2005 mee wil stoppen. Opvolgers zijn Piet en Hennie de
Lange, samen met Alfred Westenbroek. Het is dan maart
2005. Hoewel nog steeds geheel in zwart-wit uitgevoerd, is
de Luchtboxer er in de afgelopen jaren qua drukwerkkwaliteit flink op voorruit gegaan. Vanwege de vele door de leden aangeleverde artikelen (met ook kwalitatief goede foto’s), kan er steeds een erg mooi clubblad gemaakt worden.
Het bestuur besluit om de frequentie van de Luchtboxer
terug te brengen van 10 naar 8 exemplaren per jaar. Met
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Acht kleurenpagina’s
Er komt meer kleur in de Luchtboxer. De redactie mag
vanaf 2009 in vier van de acht nummers vier kleurenpagina’s
gebruiken. Dat valt goed in de smaak bij clubleden. Het bestuur besluit daarop élke Luchtboxer (vanaf nummer 4 –
2010), naast een full colour omslag, vier kleurenpagina’s binnenwerk te geven. Die ontwikkeling geeft het blad opnieuw
een betere uitstraling. Het is voor de redactie een heerlijke
uitdaging om deze kleurenpagina’s optimaal te benutten.
Nog steeds heeft de redactie niet te klagen over de hoeveelheid door clubleden ingezonden kopij. Periodiek introduceert de redactie wisselende, vaste rubrieken. Ook interviews met leden leveren regelmatig verrassende verhalen
op. Deze ontwikkelingen geven het bestuur aanleiding in te
stemmen met 8 pagina’s kleur vanaf nummer 5 – 2011.
De Luchtboxer wordt, zo blijkt uit reacties, door clubleden goed gelezen. Omdat Rob Spies te weinig tijd heeft,
stapt hij begin 2012 uit het redactieteam. De overgebleven
mannen vormen tot op de dag van vandaag nog steeds het
redactieteam van de Luchtboxer. Zij doen dit werk met
erg veel plezier!

CLUBSHOP

Al in de jaren ‘70 is er een soort van
Clubshop, bedoeld om de clubkas wat te
spekken. Eén van de eerste hebbedingetjes is een asbakje. Wim Nieboer koopt
het bij de groothandel. Daaronder wordt
een clubsticker geplakt en vervolgens
verkocht aan leden.
In het begin is er nog geen Clubshopbeheerder. Men doet het
gewoon sámen. Een aantal leden zorgt er voor dat er wat te
verkopen valt in de Clubshop. Hans van Wijk regelt bijvoorbeeld een herdruk van een instructieboekje uit 1948, dat via
de Clubshop aan de man/vrouw wordt gebracht. En Wim Nieboer koopt bij ‘De Slegte’ een restantpartij VW boeken. Ter
gelegenheid van 5 jaar club ontwerpt Jan Lips een stropdas,
die eveneens via de Clubshop wordt verkocht. Zilverwerk
was er ook al in die tijd. Hugo Heijen komt met zilveren Kevertjes met het zilverkeurmerk Z1 erin geslagen. Alles ten
bate van de clubkas.
Der Käfer van Etzold
Boeken worden het meest verkocht. In de Luchtboxer daarom veel boekaanbiedingen,
zoals het boek ‘Der Käfer’
van Etzold. In deze periode
zorgt Atte Roskam voor veel
boeken.Vanaf 1984 gaat Hans
Böger de Clubshop ‘doen’. Er
verschijnen ook advertenties
van de Clubshop in de Luchtboxer. De meeste artikelen
betreffen VW boeken. Maar
er zijn ook clubstickers, blazer emblemen, T-shirts en katoenen draagtasjes met het
clubembleem.
Wanneer Hans Böger in augustus 1986 vakantie heeft en niet
naar het allereerste VW Euro evenement kan gaan, vraagt hij of
iemand vanuit de LVWCN daar met de Clubshop naar toe wil.
Dat lijkt Wim en Paulien Brooymans wel wat. Ná het evenement
melden ze, dat ze het heel leuk hebben gevonden om te doen.
Verrast krijgen ze daarop te horen dat ze dan gelijk ook wel de
compléte Clubshop van Hans mogen overnemen! Ze besluiten
er sámen voor te gaan. Het bestuur bekrachtigt hun besluit. Ook
in deze periode zijn boeken het ‘hoofdartikel’. Bij Meko Books in
Haarlem zijn ze met een leuke korting te krijgen.

De Clubshop is op veel LVWCN bijeenkomsten present en
steevast ook op de ALV aanwezig. Op het Kever Winter Festijn
ontbreekt ze evenmin. Omdat Wim inmiddels het aanspreekpunt van het Magazijn is, gaat Paulien in de loop van 2002 alleen
verder met de Clubshop.Tot eind 2005: na bijna 20 jaar wil ook
Paulien er wel eens mee stoppen. In eerste instantie is er nog
geen opvolger. Paulien en Wim houden daarom op het Kever
Winter Festijn in januari 2006 een soort uitverkoop. Dat ziet
Willem Sustronk. Medio 2006 neemt hij de Clubshop over.
Disney Spijlbusje
Willem Sustronk besluit om met de verkoop van boeken
door te gaan en vult het assortiment verder aan met nieuwe
club-hebbedingetjes. Omdat het op evenementen als het Kever Winter Festijn bij de Clubshop bijzonder druk kan zijn,
komen Paulien en Wim nog wel eens een handje helpen. Willem is samen met Paul Craspel altijd op zoek naar leuke artikelen voor de Clubshop. Omdat ook kleding, zoals fleece
vesten en polo’s, nog steeds erg in trek is, zijn er ten behoeve
van het 40-jarig bestaan van de LVWCN speciale dames en
heren polo’s vervaardigd met het jubileum logo erop geborduurd. In dit jubileumjaar is er ook aan de kinderen gedacht.
Zo is bijvoorbeeld Fillmore, het T1 Busje uit de Disney film
Cars, aan het assortiment toegevoegd.Willem Sustronk heeft
voor de boeken, kleding en andere spulletjes goede en betrouwbare leveranciers kunnen
vinden. Het blijft daarom altijd
de moeite waard om eens in de
Clubshop rond te snuffelen. Er
zit allicht iets van Uw gading bij!

Uitgebreid assortiment
In de jaren ‘90 komt er in de Clubshop een aantal artikelen bij.
Er is nu ook een lichtgrijze sweater met clublogo te bestellen,
maar ook weer zilverwerk (verschillende VW type’s in zilver
met collier, evenals oorstekers). Ook opbergmappen voor
Luchtboxers vinden gretig aftrek. Daarnaast verkopen Wim
en Paulien ook clubaandenkens die na evenementen overblijven. Na het jaar2000 breidt het assortiment zich gestaag uit,
met o.a. fleece vesten, witte T-shirts en blauwe fleece plaids
met clublogo. Naast hebbedingetjes, zoals memohouders, balpennen, mokken en sleutelhangers, ontbreekt zelfs een veiligheidsvest niet in de Clubshop!
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MAGAZIJN

In 1975 besluiten Wim Nieboer en Hans van Wijk dat de club een
eigen onderdelenmagazijn nodig heeft. Rheden ligt iets centraler
dan Groningen. Omdat de garage bij het ouderlijk huis van Hans
voor de helft leeg staat, wordt daar het Magazijn ondergebracht.
In het clubblad van 1 juni 1975 valt, naast genoemde start, ook te
lezen dat Hans van Wijk het onderdelenmagazijn gaat beheren.
De eerste onderdelen voor het Magazijn zijn van Hans en
Wim zelf. Ze krijgen daarvoor een bewijs van deelneming.
Op elke eerste zaterdag van de maand is het Magazijn in de
vroege middaguren voor leden geopend. Tijdens bijeenkomsten zijn er natuurlijk ook kofferbak verkopen. Om aan
onderdelen te komen, benaderen Hans en Wim Volkswagen
dealers en onderdelenleveranciers. Ook worden er Kevers
gesloopt die in die tijd niet meer gered kunnen worden. Er
zijn zelfs leden die een deel van hun privé-voorraad beschikbaar stellen, zoals Piet Hendriks die in die tijd een
grote hoeveelheid motoronderdelen heeft. Met het vele
uitzoekwerk en het transport van onderdelen krijgt Hans
vaak hulp van Wout Koolmees en Jan Lagerweij.

Onderdelen uit de container
Schenkingen zijn in de jaren ‘70 ook redelijk ‘normaal’, zoals die van bijvoorbeeld VW dealer Sanato in Zeist en VW
dealer Wahl in Brummen. Of VW dealer Van Straten uit
Uithuizen die, naast wat onderdelen, zelfs een complete
sloop-Bril aan de club geeft! Uiteraard heeft VW dealer
Century te Groningen ook vele steentjes bijgedragen. Na
een tip van Sybe Smid rijdt Hans, alsof het niets is, op een
vrije dag naar de VW dealer in Harderwijk om daar onderdelen (die inmiddels al in de container lagen) op te halen.

1975: Sloopbril ophalen
Geweldig om in de jaargangen 1976 te lezen wat er in het
Magazijn allemaal te koop wordt aangeboden. In elk geval
héél veel Bril en ook Ovaal onderdelen.

1975: Eerste Magazijn, Rheden
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1976: Sloopbril bij het Magazijn, Rheden

11-11-1989: Magazijn open dag, Drachten

1989: Spijlbus onderdelen ophalen voor Drachten

12-09-1992: Onderdelenverkoop, Najaarsbijeenkomst Zwiep

28-05-1994: Onderdelenverkoop,Voorjaarsbijeenkomst Borger

Vanaf mei 1982 staat in de colofon te lezen: ‘Magazijndependance (motordelen) - Piet Hendriks’. Hij verkoopt dan niet alleen
motoronderdelen, maar geeft er ook technisch advies bij.

de nieuwbouw nog niet gereed is, besluiten de nieuwe Magazijnmannen (Bob Ravensteijn en Herman van Deijk) om
de onderdelen vanuit het Noorden voorlopig in Medemblik in containers op te slaan.

Na vele jaren groeit het Magazijn uit z’n jasje. De ruimte
wordt te klein. Bovendien vindt Hans dat het voor één
persoon haast niet meer te doen is. In het Noorden van
het land is een aantal leden bereid om deze taak over te
nemen.Vanaf 1 mei 1986 gaan Keimpe Venema, Harry Wassing, Minne Keulen en Leo van der Werf aan de slag in een
nieuwe ruimte in Boornbergum bij Drachten. De colofon
wordt aangepast. Eind 1986 is er zelfs een catalogus te
verkrijgen van de op dat moment in het Magazijn aanwezige onderdelen.
Flinke partij Spijlbus onderdelen
Wanneer Leo van der Werf (het telefonisch aanspreekpunt voor onderdelen) stopt, neemt Mark de Jager begin
1989 de werkzaamheden van Leo over. Enige tijd helpt
Willem Arend van der Linden ook mee. Het Magazijnteam
bestaat dan uit Keimpe, Harry, Minne, Mark en Willem
Arend. Ze worden bijgestaan door Johannes Vonk. Ook dit
team kruist heel Nederland door om de onderdelenvoorraad in het Magazijn op pijl te houden. Zo konden ze eens
een flinke partij Spijlbus onderdelen in Strijen ophalen. De
onderdelen waren van een stichting die het wagenpark in
een deel van Afrika op de weg hield. Deze stichting ging
toen over op Panoramabussen!

Er zitten veel dingen tegen, waardoor er pas op 17 november 1996 een open dag georganiseerd kan worden. Dan
zijn er inmiddels al wel veel onderdelen in de nieuwe
ruimte op de schappen en in de stellingen ondergebracht.
Echter, door onvoorziene omstandigheden loopt het Magazijn in Medemblik helaas niet geheel zoals het eigenlijk
zou moeten. Bovendien krijgt Herman te maken met een
verslechterende gezondheid. Even wordt nog overwogen
om het Magazijn tijdelijk onder te brengen bij Fer van
Geet die over een ruime schuur beschikt.

Naast magazijnverkoop worden er uiteraard ook de nodige onderdelen op bijeenkomsten verkocht. In de zomer
van 1992 besluit de eigenaar van het Magazijnpand zijn
stulpje te verkopen. Er moet naar een andere ruimte gezocht worden. Al vrij snel wordt er een andere loods gevonden in Twijzelerheide. Er volgt een flinke verhuizing
met hulp van veel clubleden. Na enige maanden ontstaat
er weer een fantastisch Type 1 en 2 Magazijn met op 19
december 1992 een open dag.

Prima draaiend Magazijn
Op de ALV van maart 1999 besluit het bestuur een nieuw
team de kans te geven het Magazijn naar behoren te laten
draaien. Wel is er dan opnieuw een verhuizing nodig. Het
nieuwe team, bestaande uit Wouter Erich, Hans Sprenkels
en Wim en Herman Brooymans, gaat in juli 1999 van start
in een nieuwe ruimte in Terheijden bij Breda. Hier begint
het Magazijn in 2000 weer prima te draaien en kan, na
waardevolle tips, de onderdelenvoorraad op peil gehouden worden. Dat betekent dat er af en toe met een vrachtwagen het land in moet worden gegaan om de onderdelen
op te halen. De samenstelling van dit team wisselt nog wel
eens. Zo lost Jeroen Peters eerst Hans Sprenkels af en later, als Wouter er ook mee stopt, komt Patrick van den
Elshout in het Magazijnteam. Helaas komt in december
2003 Herman Brooymans op jonge leeftijd te overlijden.
Voor Wim en echtgenote Paulien een enorme klap. Het
team bestaat dan nog maar uit drie personen. Enige jaren
later komt er met Arjan de Haas en Bob Zinsmeister versterking. Ook Ate Ausma en Rob Höngens draaien een
tijdje in het Magazijnteam mee. Ook worden eind 2003 de
Type 3 en 4 onderdelen in Terheijden ondergebracht.

Onvoorziene omstandigheden
Na bijna 9 jaar het Magazijn te hebben gerund, vindt het
team dat het mooi is geweest. Vanaf 1995 gaat het Magazijn opnieuw in andere handen over. Maar het vinden van
een geschikte ruimte is niet zo eenvoudig. In Medemblik
komt er een prachtige nieuwe ruimte beschikbaar. Omdat

Het Magazijn zit anno 2013 nog steeds in Terheijden. Het
team bestaat nu uit Wim Brooymans, Bob Zinsmeister, Arjan de Haas, Maarten van der Vecht, Erwin Braet, Ivo Groenendijk en Arjan Verhulst. Ook is het Type 3 onderstel er
onder gebracht. Evenals clubmaterialen en het archief. Hiermee krijgt het Magazijn al aardig de functie van een soort
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gestart. Veel onderdelen van de VW 1500 en de VW 1600
worden vanuit Drachten naar het Magazijn in Veenendaal
verhuisd. In de Luchtboxer is dan in advertenties te lezen
welke aanbiedingen het Type 3 Magazijn zoal heeft. Nieuwe
achterschermen zijn bijvoorbeeld nog gewoon te koop. Originele nieuwe voorspatborden daarentegen zijn er (ook
toen al) nagenoeg niet meer. Wel zijn er goede kunststof
voorspatborden te leveren of schermen in gebruikte staat.
Ook bepaalde nieuwe technische delen zijn geen probleem.

‘clubhonk’. Met enige regelmaat is het Magazijn geopend en
zijn er speciale clubdagen. Ook wordt er periodiek de Algemene Ledenvergadering gehouden.
Het Type 3 en 4 Magazijn
Het Type 1 en 2 Magazijn heeft altijd al wel de nodige Type 3
onderdelen in huis gehad. Echter, vanwege o.a. ruimtegebrek
gaan de Type 3 onderdelen per 30 mei 1987 naar een ‘eigen’
Magazijn dat door Hans Groeneveld in Veenendaal wordt

Bijna vijf jaar later (begin 1992) nemen Tom van Wissen,
Ric Engeler en Henk Grootaarts het Type 3 Magazijn over.
Dit Magazijn bevindt zich dan in Hazerswoude. Tevens
hebben ze de intentie om ook Type 4 onderdelen in het
Magazijn op te gaan nemen. Dat gebeurt ook inderdaad.
Na geruime tijd stopt eerst Henk en later Ric met het
magazijnwerk. Tom staat er dan in zijn eentje voor. Na
ruim elf jaar vindt hij het welletjes en stopt in de tweede
helft van 2003. Met als logisch gevolg dat de Type 3 en 4
onderdelen eind 2003 in het pand in Terheijden worden
ondergebracht. En zó ontstaat er in één pand één centraal
Magazijn voor Type 1, 2, 3 en 4. Een ideale situatie voor de
club en voor de leden!

2013: Terheijden

CLUBLOGO

Het huidige clublogo is nagenoeg identiek aan het allereerste logo van de Brillenclub. Op verzoek van Wim Nieboer
is Peter Zadelaar destijds aan het tekenen gegaan. Peter
heeft in eerste instantie een vierkant embleem in gedachten. Maar Wim wil beslist een rond ‘getand’ logo dat overeenkomt met het KdF-logo. Hierin plaatst Peter de achterkant van een Brilkever en het eerste logo is geboren!
Het clublogo is blauw op zilverkleurig stickermateriaal, dat
aan de buitenkant op een Kever geplakt kan worden. Al snel
daarna wordt het logo als raamsticker voor áchter de voorruit leverbaar. Het logo wordt ook gebruikt voor onder een
asbak. Het allereerste Clubshop artikel is hiermee een feit.
Later worden er ook metalen emblemen gemaakt, die op
het dashboard geplakt kunnen worden. Het logo wordt natuurlijk ook gebruikt voor correspondentiedoeleinden op
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briefpapier en enveloppen. Overigens ontbreekt het clublogo vreemd genoeg lange tijd op de cover van het clubblad.
De volgende verandering in het logo vindt plaats in 1982
wanneer de club wordt omgedoopt tot de Luchtgekoelde
VW Club Nederland. Het logo blijft qua ontwerp nagenoeg gelijk aan het oude logo. Uiteraard wordt wel de
naam van de club veranderd. Ook krijgt de Brilkever een
egaal licht- en donkerblauw tintje. Pas op de Luchtboxer
van maart 1991 komt het clublogo (eindelijk) op de vernieuwde cover te staan.
Het clublogo is tot op de dag van vandaag nog hetzelfde.
Het wordt voor veel dingen gebruikt, zoals bijvoorbeeld
voor Clubshop artikelen. Voor 2013 is er een uitzondering gemaakt. De club bestaat dan immers 40 jaar!

LVWCN EN DE MEDIA

Met een zekere regelmaat verschijnen er artikelen over de
LVWCN in diverse bladen. Hieronder zijn er twee afgebeeld. De eerste betreft een krantenknipsel uit De Posthoorn d.d. 13 april 1983. Daarin wordt de Voorjaarsbijeenkomst in Rijswijk aangekondigd. Vervolgens een artikel uit
de Nieuwe Revu van november 1987, met als aanleiding
dat Volkswagen al 40 jaar in Nederland wordt geïmpor-

teerd. Het artikel bevat ook een stukje promotie
van de club. Op de foto van links naar rechts:
John Munter, Peter Hootsen, Linda Hootsen en
Tiddo Bresters. Daaronder nog enkele advertenties
van de LVWCN zelf. Deze zijn bijvoorbeeld gebruikt
voor het VW blad ‘het Boxertje’.
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TAXATIES

In de loop van 1984 begint Atte Roskam, naast zijn voorzitterschap, luchtgekoelde VW’s te taxeren voor de club. Dat gaat
meestal op afspraak als hij ergens in de buurt is van de te taxeren
VW. Ook komen (aanstaande) leden wel eens bij Atte aan huis
voor een taxatie. Omdat Atte het op een gegeven moment zelf
minder gewenst vindt om alléén te blijven taxeren en hij het ook
te druk heeft met zijn autosportactiviteiten, neemt Hans van der
Heiden het stokje van hem over.

ma en Harry Wassing vormen zij het taxatieteam van de
LVWCN. Het team maakt onderdeel uit van de Technische
Commissie. Na 8 jaar wordt er in 1997 voor het laatst in
Veenendaal getaxeerd.Vanaf 1998 gebeurt dat bij Jan en Truus
Pannekoek in Wilp. Jan heeft een grote garage met twee hefbruggen en een ruime parkeergelegenheid. Bij de eerste taxatiedag in Wilp komt Mark de Jager het team versterken.Vanaf
2003 stopt Keimpe Venema met het taxeren.

In 1987 beginnen Hans van der Heiden, Hans Böger en Keimpe Venema als team met het taxeren van luchtgekoelde Volkswagens op LVWCN evenementen. In de Luchtboxer van augustus 1988 staat een uitgebreid artikel over het hoe en
waarom van het taxeren. Omdat de taxateurs het op evenementen steeds drukker krijgen, wordt besloten om een aparte taxatiedag te gaan houden. Het taxatieteam is dan inmiddels uitgebreid met Harry Wassing. De eerste ‘echte’ in de
Luchtboxer aangekondigde taxatiedag van de LVWCN is op
zaterdag 29 april 1989. Deze dag worden er in Veenendaal
(gekozen vanwege de centrale ligging) bij Garage Leeuwis 14
Volkswagens getaxeerd.

Meer belangstelling
Hans van der Heiden vindt het in 2005, na 18 jaar taxeren,
welletjes en stopt er mee. In de Luchtboxer van januari 2005
belicht Eddy Loots, als nieuwe ‘voorzitter’ van het taxatieteam, nogmaals hoe er getaxeerd wordt binnen de LVWCN
en onderstreept hij nog eens het nut van een taxatierapport.
Eddy ontvangt en regelt alle aanmeldingen. Voor de taxatiedag van maart 2006 wordt het team met de komst van Dennis Bras en Jan Pannekoek deels ‘ververst’. Van 2006 tot en
met 2008 taxeert ook Mark Andeweg jaarlijks gedurende een
dag Volkswagens van de LVWCN in Zegveld. De belangstelling bij clubleden om hun luchtgekoelde te laten taxeren
groeit met de jaren. In 2011 wordt besloten elk jaar twéé
taxatiedagen te houden. Ook is er in 2011, omdat de IJsland
tour er aan komt, naast een technische dag, nog een speciale
‘IJsland tour taxatiedag’ voor de deelnemers.
Te rijden afstand
Vanaf 2011 is er een taxatiedag in het voorjaar (in Wilp) en,
met een wisselende locatie, een taxatiedag in het najaar. Zo
wordt geprobeerd om een taxatie qua afstand voor meer-

02-10-1993: Veenendaal
Twee taxateurs per auto
Vanaf dan is er elk jaar een landelijke taxatiedag van de
LVWCN. Het taxatieteam doet de aanbeveling om eerst
met de verzekeringsmaatschappij te overleggen of het taxatierapport van de LVWCN geaccepteerd zal worden. Om de
schijn van eventuele partijdigheid te voorkomen, kiest de
club ervoor om iedere Volkswagen met twee taxateurs te
beoordelen. In 1994 neemt Eddy Loots de taak over van
Hans Böger. Samen met Hans van der Heiden, Keimpe Vene22-10-2011: Berkel en Rodenrijs
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09-05-1998: Taxatiedag,Wilp

20-10-2012: Tiel
dere leden aantrekkelijk te houden. Hoewel Hans van der
Heiden niet meer in het taxatieteam zit, betreurt het team
het plotselinge overlijden van Hans op 8 april 2011. En,
alsof dat nog niet genoeg is, overlijdt ook Harry Wassing
in de nacht van 19 op 20 januari 2012. Hiermee verliest de
LVWCN in korte tijd twee waardevolle leden met een
schat aan technische- en modellenkennis op het gebied
van luchtgekoelde Volkswagens.
Vanaf 2012 tot heden bestaat het taxatieteam van de
LVWCN uit Eddy Loots, Mark de Jager, Dennis Bras, Jan
Pannekoek en Pepijn Verborgt. Ook loopt Jeroen Wassing,
de zoon van Harry, al enige tijd stage in het taxatieteam.
Jeroen heeft inmiddels een flinke dosis kennis opgedaan en
kan al goed in het team meedraaien.
Met FEHAC logo
In het begin krijgen de leden een taxatierapport thuis gestuurd dat bestaat uit een dubbelzijdig geprint A4 velletje.
Op de voorzijde staan de autogegevens en het uiteinde-

lijke bedrag waarvoor de VW getaxeerd is. Op de achterzijde staat een aantal onderdelen dat middels een cijfer
beoordeeld is, zoals de carrosserie, chassis, chroomdelen,
bekleding, lakwerk en motor.
Sinds enige jaren levert het taxatieteam aan clubleden een
mooier taxatierapport af. Nu is het een mapje met vier
pagina’s. Twee pagina’s van het rapport zelf en twee fotopagina’s. Harry Pannekoek is geen taxateur, maar fotografeert als ‘taxatiemedewerker’ de getaxeerde Volkswagens.
Nadat hij van Eddy Loots de uitgewerkte taxatierapporten
heeft ontvangen, verzorgt hij de fotopagina’s en de verzending van de rapporten
Vanaf 2008 mag het team het FEHAC logo op het taxatierapport voeren. Het door de FEHAC goedgekeurde LVWCN
taxatierapport wordt inmiddels zelfs gebruikt als voorbeeld
in FEHAC vergaderingen met autoclubs! LVWCN taxatierapporten met FEHAC logo worden op dit moment door nagenoeg alle verzekeringsmaatschappijen geaccepteerd.

Eén van de eerste taxatierapporten
Het huidige taxatierapport
volgens FEHAC richtlijnen
113

BRIEFPAPIER EN ENVELOPPEN
Clubbladen en ander correspondentiemateriaal worden in
de beginjaren nog in bruine enveloppen verzonden. Later,
in de loop van de jaren ’80, komen er witte enveloppen.
Nu gaan Luchtboxers gesealed de deur uit. Zaken als le-
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denpasjes en taxatierapporten vinden nog wel in een envelop hun weg. Briefpapier is vandaag de dag niet meer
‘hot’. Veel correspondentie gaat per e-mail. Hieronder een
selectie van briefpapier en enveloppen van oud naar nieuw.

CLUBFOLDERS

Al in de periode van de Brillenclub zijn ze er
mee begonnen: clubfolders! Een handig middel
om aanstaande leden enthousiast te maken en
om te laten zien wat de club zoal te bieden
heeft. Ze worden naar belangstellenden opgestuurd of achter de ruitenwisser van een luchtgekoelde Volkswagen geschoven. Ook worden
ze uitgedeeld op bijvoorbeeld het Kever Winter Festijn. De eerste exemplaren zijn naar A5
teruggevouwen A4 kopietjes. Later worden ze
gedrukt. Vanaf het jaar 2000 zijn clubfolders in
mooi full colour drukwerk uitgevoerd.

1981

1989

2000

1992

1996

2009
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AUTO’S VAN LEDEN

Afgebeeld ziet u een aantal foto’s van clubleden vanaf het jaar 2000.
De onder de foto’s genoemde personen zijn nog steeds eigenaar van hun luchtgekoelde VW.

VW 1302 1970 - T. Pannekoek

VW 1200 Cabriolet 1964 - P. van ’t Wout

VW 1303 1973 - P. Ridderbroek

VW Brasilia 1976 - H. Westerop

VW T2a 1970 - J. Bant - VW T2b 1976 - H. Hekkelman
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VW Kever 1200 1959 - B. Keijsers

VW Ovaal 1956 - E. Loots

VW Karmann Ghia Cabriolet 1965 - G. de Haas

VW 1200 Jeans Bug 1983 - A.M. Aarts

VW 1600 Ponton 1972 - G. Schouten-Buijs

VW Bus T1 Combi 1966 - P. Verborgt

VW 1200 1958 - R. Kuipers

VW 411LE 1970 - T. Ketelaars

VW 181 1976 - W. Oosthoek
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VW 1600 Variant 1965 - T. Bresters

VW Bus T1 Pick-Up 1967 - I. Groenendijk

VW Karmann Ghia 1961 - W. Sustronk
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VW Bus T2a 1971 - W. Coomans

VW Karmann Ghia Type 34 1965 - R. de Bruijn

VW Brilkever 1953 - M. Bruna

VW 411LE Variant 1970 - P.A. van Maanen

VW Karmann Ghia Cabriolet 1972 - R.A. van der Horst

VW 1200 1964 - W. Jansen

VW 1600TL Fastback 1972 - M. Schouten

VW 1200 1965 - F. van Namen

VW 1200 1965 - H. J. Blokker-Tepper

VW Bus T2b 1978 - H.J. Wijers

VW 1200 1969 - A. Musters

VW 412 1974 - A. Voskamp
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VW Brilkever 1951 - T. de Louwere

VW 1600TL Fastback 1968-1969 - H. Steendam

VW 1300 1967 - T. van Dijk
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VW 1303LS Cabriolet 1973 - M. Jonkers

VW Kübelwagen 1943 - M. Peeters

VW 1500 Automaat 1968 - H. v.d. Veen

VW 1302 1971 - J. van Toledo

VW Bus T3 1981 - R. Huson

VW 1303S 1973 - S. Bloemkolk

VW 1300 Cabriolet 1966 - T. van Dorsselaer

VW Ovaal 1953 - B. Zinsmeister

VW 1600L Ponton 1972 - W. Oudshoorn

VW 181 1978 - A. Kieviet-Warfman

VW Brilkever 1952 - B. van Wee

VW T2b Bus 1972 - M. Rutte
121

40 JAAR LVWCN BIJEENKOMSTEN 1973 - 2013
1973
11 april

Oprichting Nederlandse VW Brillen Vereniging

1974
17 april	1e Officiële Brillen bijeenkomst bij het nieuwe VW Centrum Pon,
Leusden met Brillen rit
Bijeenkomst Rheden, ’samenzijn van clubleden onderling’
14 dec.
1975
20 april	Bollen en Brillen in Bolsward, rit Nederlandse VW Brillen
Vereniging samen met Volvo V44 vereniging
1e internationale Brillen dag, bijeenkomst bij Pon, Leusden
13 sep.
Winterbijeenkomst, Groesbeek
13 dec.
1976
21 feb.
29 mei
11 dec.

1e Algemene Ledenvergadering, Auto Kortekaas, Alphen a/d Rijn
Landelijke Voorjaarsbijeenkomst, Spankeren met Postbankrit
Clubdag Rheden en vergadering

1977
25 feb.
14/15 mei
19 mei
21 mei
5 nov.

Toerrit, 25-jarig jubileum VW dealer Ames, Dordrecht
40 jaar VW,Wolfsburg
Clubpresentatie tijdens NACO, Baarlo
Jaarlijkse bijeenkomst, Zuidlaren
Landelijke Najaarsbijeenkomst, ‘Wintertreffen’,Vierhouten

1978
18 maart
27 maart
6 mei
25 nov.

5 jaar
Speciale Magazijndag, Rheden
Gezellige middag bij Autobedrijf Herfst, Zwanenburg
Lustrumdag (5 jaar NVWBV), bij Lips Autotron, Drunen
Najaarsbijeenkomst, wegrestaurant De Vissershaven, Oudendijk

1979
17 maart
16 april
15 sep.
24 nov.

Brillenclub bij Garage Voorne-Putten, Spijkenisse, 12½ jaar garage
Bijeenkomst, Garage Herfst, Zwanenburg
Bijeenkomst, Papendrecht
Algemene Ledenvergadering, Rheden

1980
7 april
20 sep.
13 dec.

Bijeenkomst, Garage Herfst, Zwanenburg
Landelijke Najaarsbijeenkomst, Friesland, Oudemirdum
ALV Nunspeet, Hotel restaurant ‘Het Roode Wold’

1981
Winterbijeenkomst, Bunnik
14 feb.
Voorjaarsbijeenkomst, Garage Mastenbroek, Maarssenbroek
20 april
Zomerevenement met Picknicktour Nijmegen
14 juni
Nationale VW Bijeenkomst, Ugchelen
26 sep.
19 dec.	Algemene Ledenvergadering, Rheden (Ned.VW Brillen Vereniging
wordt Luchtgekoelde VW Club Nederland)
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1982
20 feb.
5/6 juni
6 aug.
11 sep.
25 sep.
20 nov.

Onderdelen- en documentatiedag, Lent
VW-Drielandentreffen, Hoensbroek
35 jaar Pon, Leusden
Fehac Oldtimerdag, Utrecht
Landelijke Najaarsbijeenkomst, Hotel Ibis, Zutphen
Algemene Ledenvergadering, Bunnik

1983
28 jan.
12 feb.
19 feb.
11 maart
5 april
16/17 apr.
23 april
7 mei
15 mei
5 juni
10 juli
10 sep.
11 sep.
22 sep.
25/26 sep.
23 okt.
5 nov.
13 nov.
16 nov.
18 nov.

10 jaar
Regiobijeenkomst, Regio Groningen
Regiobijeenkomst, bij Kees Boersma, Aalst NB-L
Regiobijeenkomst, vergadering, Naaldwijk, Regio Zuid-Holland
Film/Praat avond, Regio Groningen
Regiobijeenkomst, Halfweg, Regio Noord-Holland
Landelijke Jubileum Voorjaarsbijeenkomst, Rijswijk
Regiobijeenkomst,Vorden, Regio Gelderland-Overijssel
Technische middag, Uithuizen, Regio Groningen
Rondrit,West-Brabant route, Regio Zeeland/West-Brabant
Regiobijeenkomst,Vorden, Regio Overijssel-Achterhoek
Regiobijeenkomst, lakwerk, Helden, Regio Brabant
Bijeenkomst bij Shell, Pernis, LVWCN en VW 412 Club
Rondrit, Nuenen, Regio Brabant.
Praatavond, Regio Utrecht
Trip Wolfsburg, Regio Zuid-Oost sectie Brillen
Regiobijeenkomst, Halfweg, Regio Noord-Holland
Algemene Ledenvergadering, Gorssel
Bijeenkomst Mensch en Techniek, Eindhoven, Regio Brabant
Praatavond, Garage Leeuwis,Veenendaal, Regio Utrecht
Praatavond, Sneek, Regio Friesland

1984
28 jan.
29 jan.
9 maart

Regiobijeenkomst Zwanenburg, Regio Noord-Holland
Regiobijeenkomst,Veghel, Regio Brabant
Regiobijeenkomst, Regio Groningen

11 maart
14 april
15 april
6 mei
6 mei
20 mei
27 mei
17 juni
8 juli
4/5 aug.
18 aug.
9 sep.
22/23 sep.
29 sep.
3 nov.

Regiobijeenkomst en tourrit, Boxtel, Regio Brabant
Regiobijeenkomst Regio Gelderland/Overijssel
Regiobijeenkomst, Regio Utrecht
Puzzelrit Drenthe, Regio Drenthe
Regiobijeenkomst, Regio Groningen
Regiobijeenkomst, Berkel & Rodenrijs, Regio Brabant/Zuid-Holland
Landelijke Voorjaarsbijeenkomst, Halfweg met 1e Meikeverrit
Onderdelendag, Utrecht
Regiobijeenkomst, toerrit, Helden, Regio Zuid
Bijeenkomst VW-busjes, circuit Zandvoort, op uitnodiging TSTPF
BBQ, Peize, Regio Groningen
Regiobijeenkomst, Halfweg, Noord-Holland
Landelijke Najaarsbijeenkomst,Westerbork
Regiobijeenkomst, Silvolde, Regio Gelderland/Overijssel
Algemene Ledenvergadering, Gorssel

1985
13 jan.
3 maart
10 maart
27 maart
7 april
11/12 mei
1 juni
2 juni
9 juni
14 juli
21 sep.
28/29 sep.
26 okt.
2 nov.
10 nov.
29 nov.

Bijeenkomst, Boekel, Regio Zuid
Regiobijeenkomst, Regio Noord-Holland
Bezoek automuseum Raamsdonkveer, Regio Zuid
Regiobijeenkomst,Veenendaal Regio Utrecht
Regiobijeenkomst Regio Noord-Holland
Landelijke Voorjaarsbijeenkomst, Maurik
Regiobijeenkomst, Rozenburg, Regio Zuid-Holland
Regiobijeenkomst, Regio Noord-Holland
Toerrit Brabant, Milsbeek, Regio Zuid
Toerrit Noord-België, Regio Zuid
Regiobijeenkomst,Vorden, Regio Oost
Landelijke Najaarsbijeenkomst,Veghel
Regiobijeenkomst, Capelle a/d IJssel, Regio Zuid-Holland
Algemene Ledenvergadering, Gorssel
Bezoek Automuseum, Brussel, Regio Zuid
Regiobijeenkomst, Peize, Regio Noord

1986
12 jan.
19 jan.
2 feb.
16 feb.
9 maart
16 maart
20 april
11 mei
24/25 mei
7 juni
13 juli
9 aug.
6 sep.
26 okt.
21 nov.
29 nov.

Bijeenkomst, Boekel, Regio Zuid
Bowling, Uitgeest, Regio Noord-Holland
Technische dag, Oosterblokker, Regio Noord-Holland
Krokusrit, Regio Noord-Holland
Bezoek Fietsenmuseum Nijmegen, Regio Zuid
Technische dag, Regio Noord-Holland
Bezoek Technisch museum NINT, Regio Noord-Holland
Toeristische puzzelrit, Regio Zuid-Holland
Landelijke Voorjaarsbijeenkomst, Rijnsburg
Type 3 dag, De Bilt
Toeristische puzzelrit, Regio Zuid
BBQ Peize, Regio Noord
Landelijke Najaarsbijeenkomst, Dinxperlo
Bezoek vliegtuigmuseum Brussel, Regio Zuid
Filmdag, Regio Noord-Holland
Algemene Ledenvergadering, Maarsbergen

1987
11 jan.
18 jan.
23 jan.
15 feb.
28 feb.
15 maart
3/5 april
29 april
1/2 mei
27-5/1-6
20 juni
27 juni
28 juni
12 juli
15/16 aug.
29 aug.
13 sep.
3 okt.
3 okt.
19/20 sep.
8 nov.
14 nov.
21 nov.
19 dec.

Bijeenkomst Boekel, Regio Zuid
Bowlen, Uitgeest, Regio Noord-Holland
Bowlen, Drachten, Regio Noord
Winterrit, Regio Noord-Holland
Bezoek DAF museum Glanerbrug, Regio Oost
Technische dag, Ooster Blokker, Regio Noord-Holland
Oldtimer Manifestatie Zuidlaren, Regio Noord
Bezoek aan Koni, Regio Oost
Voorjaarsbijeenkomst, Rijnsburg met traditionele Meikeverrit
Grossglockner tocht
Gezelligheidsrit Zuid-Hollandse eilanden, Regio Zuid-Holland
Bezoek Hot Rod, Regio Oost
Naar het Zuiden, Nuth, Regio Zuid
Puzzelrit en bezoek vliegtuigmuseum Soesterberg, Regio Utrecht
VW Euro, Maurik
Grenslandrit, Regio Oost
Toeristische dijkenrit, Bommelerwaard, Regio Zuid
Bijeenkomst Vorden, Regio Oost
Type 3/Karmann Ghia dag, Utrecht
Landelijke Najaarsbijeenkomst, Leek
Bezoek Bakkerij- en Stoommuseum, Regio Zuid
Technische dag, Regio Noord-Holland
Algemene Ledenvergadering, Maarsbergen
Filmmiddag, Regio Noord-Holland

1988
10 jan.
17 jan.
5 feb.
14 feb.
27/28 feb.
5 maart

15 jaar
Nieuwjaarsbijeenkomst Boekel, Regio Zuid
Bowling, Regio Noord-Holland
Oostenrijkavond, Regio Zuid-Holland
Technische dag, Regio Noord-Holland
Presentatie LVWCN op Vehikel, Utrecht
Bijeenkomst Vorden, Regio Oost

12 maart
13 maart
19 maart
16 april
17 april
17 april
8 mei
14/15 mei
28 mei
5 juni
11 juni
18 juni
19 juni
3 juli
3 juli
17 juli
27 aug.
20/21 aug.
10 sep.
9 okt.
16 okt.
5 nov.
20 nov.
6 dec.

Brandweerbijeenkomst, Regio Zuid en Regio Utrecht
Regio Bijeenkomst, Regio Noord-Holland
Technische dag Hoogezand-Sappemeer, Regio Noord
Bezoek aan Magazijn, Regio Noord
Bijeenkomst met Oldtimer Club Winterswijk, Regio Oost
Puzzelrit, Regio Noord-Holland
Veluwerit, Regio Oost
Landelijke jubileum Voorjaarsbijeenkomst, Soesterberg
Rondrit door Friesland, Regio Noord
Bezoek HTM Den Haag, Regio Zuid-Holland
Type 2 dag / Bussen dag
Technische lasdag, Sinderen, Regio Oost
Kamperen, Regio Noord-Holland
Bijeenkomst, Helden, Regio Zuid
Bezoek Autotron Rosmalen, Regio Noord
BBQ huize Blokker, Regio Noord
Opname Type 3 film, De Bilt
VW Euro, Maurik
Landelijke Najaarsbijeenkomst, Dinxperlo
Sight-seeing Zeeland, Regio Zuid
Bijeenkomst, Regio Zuid-Holland
Algemene Ledenvergadering, Ugchelen
Technische dag, Regio Zuid
Bezoek Auto Moto Show Essen, Regio Oost

1989
14 jan.
15 jan.
22 jan.
28 jan.
24 feb.
25 feb.
19 maart
2 april
22 april
23 april
29 april
13/14 mei
4 juni
8/14 juni
17 juni
18 juni
8 juli
19/20 aug.
2 sep.
9 sep.
16/17 sep.
23 sep.
14 okt.
4 nov.
11 nov.
8 dec.
16 dec.

Bowlingavond, Drachten, Regio Noord
Nieuwjaarsbijeenkomst, Boekel, Regio Zuid
Bowlingmiddag, Regio Noord-Holland
Technische middag, Regio Midden
Film-, dia-, foto-, video-avond, Peize, Regio Noord
Bijeenkomst Vorden, Regio Oost
Kegelmiddag, Nijnsel, Regio Zuid
VW Type 3 & 4 Festijn, Rotterdam
Open dag Magazijn Type 1 & 2, Drachten
IJsselrit, Deventer, Regio Oost
Luchtgekoelde Taxatiedag
Landelijke Voorjaarsbijeenkomst,Texel
Puzzelrit, Mijdrecht, Regio Noord-Holland
DDR reis + bezoek VW fabriek Kassel / Hannover
Filmdag Type 3, Soest
Regiobijeenkomst,Vasse, Regio Oost
Technische dag bij Hot Rod, Regio Oost
VW Euro, Maurik
Gezelligheidsrit met A-Ford Club, Regio Zuid-Holland
4e Grenslandrit, Regio Oost
Landelijke Najaarsbijeenkomst, Arcen
Rondrit door Friesland, Regio Noord
Technische dag,Vriezeveen, Regio Oost
Algemene Ledenvergadering, Maarsbergen
Open dag Magazijn, Drachten
Auto-Moto Show, Essen
Technische dag, Zwanenburg, Regio Noord-Holland

1990
21 jan.
17 feb.
24 feb.
4 maart
17 maart
17 maart
8 april
21 april
21 april
28/29 apr.
12 mei
20 mei
26 mei
2 juni
10 juni
16 juni
16/17 juni
23 juni
1 juli
4/6 aug.
7/9 sep.
18/19 sep.
29 sep.
13/14 okt.
21 okt.
27 okt.
28 okt.
10 nov.
25 nov.
7 dec.
16 dec.
22 dec.

Bowlingmiddag, Uitgeest, Regio Noord-Holland
Dia-avond, Leiderdorp
Regiobijeenkomst,Vorden, Regio Oost
Regiobijeenkomst, Boekel, Regio Zuid
Technische dag, Zwanenburg, Regio Noord-Holland
Technische dag, Uithuizen, Regio Noord
VW tocht Salland-Achterhoek, Deventer, Regio Oost
Taxatiedag,Veenendaal
Wederopstanding Herbie, Regio Noord
Landelijke Voorjaarsbijeenkomst, Duinrell,Wassenaar
Landelijke onderdelendag, Maurik
Meikeverrit, Betuwe, Regio Noord-Holland
Elfstedentocht, Regio Noord
Lasdag, Sinderen, Regio Oost
Waardenrit, Regio Zuid-Holland
Technische dag, Zwanenburg, Regio Noord-Holland
Int. bijeenkomst, samen met KCN, Budel
Autobios-bezoek, film Turner and Hooch, Drouwen, Regio Noord
Rondrit, Erp, Regio Zuid
Bezoek Duitse Type 3 Liebhaber IG, Eifel
Landelijke Najaarsbijeenkomst, Landgoed Nienoord, Leek
VW Euro (5 jaar), Maurik
Lasinstructiedag, Zoeterwoude, Regio Zuid-Holland
Jubileumdagen VW Bus Type 2 met bezoek aan Hoogovens
Bijeenkomst en gezelligheidsrit, Regio Noord-Holland
Technische dag,Veghel, Regio Zuid
Bezoek miniatuur-tentoonstelling NAMAC, Deventer, Regio Oost
Algemene Ledenvergadering, Ugchelen
Kegelmiddag, Regio Zuid
Auto/Motorshow, Essen
Puzzelrit, Katwoude, Regio Noord-Holland
Open dag Magazijn Type 1 & 2, Drachten

1991
13 jan.
Stadsrondrit Rotterdam, Regio Zuid-Holland
19 jan.
Kegelavond, Loppersum, Regio Noord
20 jan.
Bowlingmiddag, Uitgeest, Regio Noord-Holland
20 jan.
Nieuwjaarsvergadering, Regio Zuid-Holland
20 jan.
Nieuwjaarsvergadering en kegelmiddag, Nijnsel, Regio Zuid
16 feb.
Technische dag, Regio Noord-Holland
17 maart Puzzelrit, Heemskerk, Regio Noord-Holland
29-3/1-4 Noordelijke Oldtimermanifestatie, Zuidlaren, Regio Noord
14 april
Voorjaarstocht, Holten-Markelo, Regio Oost
20 april
Bussenmuseum Pijnacker, Regio Noord- en Zuid-Holland
27/28 april Toertocht met museumbezoek Karlsruhe, Regio Zuid
25 mei
Technische dag voor beginnende sleutelaars, Regio Zuid
26 mei
Meikeverrit, ‘Europa 92’, Heemskerk
1 juni
Landelijke Taxatiedag,Veenendaal
8/9 juni
Landelijke Voorjaarsbijeenkomst, Hoeven
23 juni
Landelijke Karmann Ghia rit, Bleiswijk
6 juli
Toeristische Rondrit Noord-West Groningen, Regio Noord
4 aug.
BBQ, Regio Noord
Technische dag, ‘APK’,VW Pouw, Deventer
12 okt.
Landelijke Najaarsbijeenkomst, Garage Kamsteeg,Voorschoten
19 okt.
2 nov.
Algemene Ledenvergadering, Ugchelen
Lakdag, Regio Zuid
9 nov.
Tour de Poldèr, Regio Noord-Holland
17 nov.
30-11/2-12 Lustrumviering 30 jaar Type 3,Wolfsburg
21 dec.
Open dag Magazijn Type 1 & 2, Drachten
1992
12 jan.
18 jan.
23 feb.
12 april
18 april
2 mei
9/10 mei
27/31 mei
7 juni
6 juni
8 juni
13 juni
29 aug.
11/13 sep.
18/19 sep.
1 nov.
7 nov.
14 nov.
19 dec.

Nieuwjaarsborrel, Uitgeest, Regio Noord-Holland
Bowlingavond, Drachten, Regio Noord
Beugelen in Olland, Regio Zuid
Technische dag, Regio Noord-Holland
Technische dag, Beilen, Regio Noord
2e Kevermeeting,Veendam, Regio Noord
Landelijke Voorjaarsbijeenkomst, Enkhuizen
Grossglockner tocht
Leurse Havenfeesten
Toertocht door het Groninger landschap, Regio Noord
Karmann Ghia bijeenkomst,Veluwe
Taxatiedag
Rondrit Friesland, Regio Noord
Landelijke Najaarsbijeenkomst, Zwiep I
VW Euro, Baarlo
30 jaar Auto Beckeringh, Uithoorn, Regio Noord-Holland
Algemene Ledenvergadering,Woudenberg
Lasinstructiedag, Rotterdam, Regio Zuid-Holland
Open dag Magazijn Type 1 & 2,Twijzelerheide

1993
23 jan.
6 feb.
7 maart
3 april
9/12 april
17 april
18 april
30-4/2-5
29 mei
30 mei
5 juni
13 juni
27 juni
3 juli
10 juli
9/11 sep.
17/19 sep.
2 okt.
16 okt.
24 okt.
6 nov.
14 nov.
11 dec.

20 jaar
Bowlingavond, Drachten, Regio Noord
Technische middag, Regio Noord-West
Puzzelrit,Westzaan, Regio Noord-West
Technische dag, Regio Noord-West
5e Nationale Oldtimermanifestatie, Zuidlaren
Sleuteldag, Assen, Regio Noord
Puzzeltoertocht, Regio Oost
Landelijke Jubileum Voorjaarsbijeenkomst, Duinrell,Wassenaar
Friese Puzzeltoertocht, Regio Noord
Leurse Havenfeesten, Regio Zuid
Technische dag, Regio Noord-West
Landelijke Karmann Ghia dag
Internationale Rondrit en fotodag, Regio Zuid
Century VW Rit, Groningen, Regio Noord
Open onderdelendag, Magazijn Type 1 & 2,Twijzelerheide
Fabrieks-, en museumbezoek Wolfsburg
VW Euro, Baarlo
Taxatiedag
Technische dag annex clubpresentatie, Regio Noord
Herfstbijeenkomst Garage Hoogenboom, Rotterdam, Regio Zuid-West
Algemene Ledenvergadering, Apeldoorn
Bowlingmiddag, Breda
Open dag Magazijn Type 1 & 2,Twijzelerheide

1994
6 jan.
15 jan.
17 april
23 april
21 mei
27/29 mei
4 juni
10 juli
12 juni
26/28 aug.
3 sep.
23/25 sep.
5 nov.

Kever Winter Festijn, Eindhoven
Bowlingavond, Eelde, Regio Noord
Voorjaarsrit met bezoek brandweermuseum, Regio Oost
1e Brillen en Ovalen dag, Garage Andeweg, Zegveld
Taxatiedag,Veenendaal
Landelijke Voorjaarsbijeenkomst, Borger
Midden-Nederland dag, Nijkerk
Technische dag, Herkenbosch, Regio Zuid
Landelijke Karmann Ghia dag, Giethoorn
Type 3 bijeenkomst, Amsterdam
Friese Puzzeltourtocht, Regio Noord
Landelijke Najaarsbijeenkomst, Zwiep II
Algemene Ledenvergadering, Apeldoorn
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Open dag Magazijn,Twijzelerheide

1995
7 jan.
8 jan.
18 feb.
3/5 maart
11 maart
1 april
14/17 apr.
22 april
23 april
7 mei
12/14 mei
20 mei
27 mei
18 juni
26 aug.
29 sep.
22 okt.
28 okt.
7 okt.
26 nov.
16 dec.

31 okt.
31 okt.

Bowlingavond / Nieuwjaarsborrel, Huizen, Regio Noord-West
Kever Winter Festijn, Eindhoven
Bowlingavond, Drachten, Regio Noord
Vehikel Oldtimerbeurs, Utrecht
Technische ochtend,VW dealer Pouw, Deventer, Regio Oost
Dealerbijeenkomst, Garage Van den Brug, Drachten, Regio Noord
Oldtimermanifestatie Zuidlaren, Regio Noord
Algemene Ledenvergadering,Vianen
Bezoek Vliegveld Lelystad en Bataviawerf, Regio Noord-West
Landelijke onderdelendag, Eiland van Maurik
Landelijke Voorjaarsbijeenkomst, Belfeld
Taxatiedag,Veenendaal
Friese Puzzel toertocht, Regio Noord
Landelijke Karmann dag, ’Made by Karmann’, Haarlem
Zandpadentocht, Regio Noord
75-jarig bestaan VW dealer Kost, Amsterdam
Herfstrit,Twello, Regio Oost
Landelijke Najaarsbijeenkomst, Amsterdam-ZO
Technische ochtend, Buren, Regio Midden
Snertrit, Regio Zuid-West
Technische dag,Ten Boer

1999
9/10 jan. Kever Winter Festijn, Rosmalen
Snertrit, Regio Zuid-West
23 jan.
30 jan.
Bowlingavond, Drachten, Regio Noord
20 maart Algemene Ledenvergadering, Nieuwegein
2/5 april 8e Nationale Oldtimermanifestatie, Zuidlaren
10 april
Technische dag,Wilp, Regio Oost
17/18 apr. VW Euro onderdelenmarkt, Sevenum
2 mei
Limburgtocht, Regio Zuid
8 mei
Taxatiedag,Wilp
13/16 mei	Landelijke Voorjaarsbijeenkomst, Reeuwijk met Meikeverrit en 2e
Brillen en Ovalen dag, Garage Andeweg Zegveld
3/5 sep.
Landelijke Najaarsbijeenkomst, Stoom Afblazen I, Lieren
17/19 sep. VW Euro, Sevenum
21 okt.
Bezoek VW fabriek, Emden, Regio Noord
1/3 okt. De VW 181 Herfstdagen, Loenen
31 okt.
Herfstrit, Regio Oost
13 nov.
Technische Middag, Buren, Regio Midden
11 dec.
Type 3 & 4 onderdelendag,Weesp

1996
6/7 jan.
27 jan.
16 maart
19 april
27 april
28 april
4 mei
11/12 mei
24/27 mei
1 juni
9 juni
23/26 aug.
13/15 sep.
28 sep.
27 okt.
17 nov.

Kever Winter Festijn, Eindhoven
Nieuwjaarsbowling, Drachten, Regio Noord
Algemene Ledenvergadering, Ugchelen
Filmavond, Café Boonstra, Peize
Technische morgen,VW dealer Pouw, Deventer, Regio Oost
Bezoek Militair Luchtvaartmuseum Soesterberg, Regio Midden
Taxatiedag,Veenendaal
Landelijke Voorjaarsbijeenkomst, Zundert
VW 181 bijeenkomst, Beekbergen
Friese Puzzeltourtocht, Regio Noord
Puzzeltoertocht Egmond aan Zee, Regio Noord-West
Clubreis naar de Harz
VW Euro, Baarlo
Landelijke Najaarsbijeenkomst, Garage De Wegman, Muiden
Herfstrit, Regio Oost
Open dag Magazijn Type 1 & 2

1997
4/5 jan.
Kever Winter Festijn, Eindhoven
Snertrit, Regio Zuid-West
12 jan.
Jaarlijkse Bowlingavond, Drachten, Regio Noord
25 jan.
8 maart Technische dag, Buitenpost, Regio Noord
15 maart Algemene Ledenvergadering, Apeldoorn
28/31 mrt. 7e Nationale Oldtimermanifestatie, Zuidlaren
12 april
Technische ochtend, Garage Pouw, Deventer, Regio Oost
25/27 apr. Type 2 evenement ‘50 jaar na het schetsje van Pon’, Sevenum
Taxatiedag,Veenendaal
3 mei
24/25 mei Landelijke Voorjaarsbijeenkomst, Amersfoort
29-5/1-6 Grote Type 3 dag, samen met Duitse Typ 3 Liebhaber Verein
7 juni
Friese Kever Puzzeltoertocht, Regio Noord
8 juni	‘Uit je dak’ toerrit en bezoek Nederlands Vestingmuseum, Naarden,
Regio Noord-West
Onderdelendag bij ‘de Pannekoeken’,Wilp, Regio Oost
30 aug.
Landelijke Najaarsbijeenkomst, Assen
5/7 sep.
19/21 sep. VW Euro, Sevenum
18 okt.	Bezoek straalbedrijf,VW-garage en Jukebox Museum,Veghel, Regio
Zuid
25 okt.
Bezoek aan firma V&W, Regio Midden en Noord-West
Herfstrit, Regio Oost
26 okt.
25 jaar
1998
3/4 jan.
Kever Winter Festijn, Eindhoven
17 jan.
Bowlingavond, Drachten, Regio Noord
24 jan.
Derde Hollandsche Snertrit, Regio Zuid- West
21 maart Algemene Ledenvergadering, Nieuwegein
Technische ochtend, Luttenberg, Regio Oost
4 april
Verjaardag met speciale bijeenkomst incl.Type 3, Groningen en Aduard
11 april
18/19 apr. VW Euro onderdelenweekend, Sevenum
30 -4/3-5 Landelijke Jubileum Voorjaarsbijeenkomst, Otterlo
9 mei
Taxatiedag,Wilp
20/25 mei Grossglockner tocht
Leurse Havenfeesten
31 mei
1 juni	25e Profronde van Woerden en 50 jaar VW dealer Van Beynum,
Woerden, Regio Zuid-West
13 juni
FPTT, Friese Puzzeltoertocht, Regio Noord
Barbecue, Hooglanderveen, Regio Midden
28 juni
22 aug.
Rondrit Noord-Beveland, Kats
29 aug.
Onderdelendag,Wilp, Regio Oost
11/13 sep. Landelijke Najaarsbijeenkomst, Maarsseveense Plassen
18/20 sep. VW Euro, Sevenum
25 okt.
Jaarlijkse Herfstrit, Bathmen, Regio Oost
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Keverganzenborden, Buitenpost, Regio Noord
Uitverkoop Magazijn 1 & 2, Medemblik

26 nov.

2000
8/9 jan.
29 jan.
29 jan.
18 feb.
19 april
15/16 apr.
29 april
13 mei
13 mei
26/28 mei
11 juni
1 juli
8/10 sep.
10 sep.
15/17 sep.
29 -9/1-10
30 sep.
29 okt.

Kever Winter Festijn, Rosmalen
Snertrit, Den Haag, Regio Zuid-West
Bowlingavond, Drachten, Regio Noord
Bezoek VW fabriek, Brussel
Algemene Ledenvergadering, Ugchelen
VW Euro Internationale Voorjaarsmarkt, Sevenum
Open dag Magazijn 1 & 2,Terheijden
Bezoek Automuseum Select en BBQ, Heerenveen, Regio Noord
Technische dag – onderdelenverkoop,Wilp, Regio Oost
Landelijke Voorjaarsbijeenkomst, Belfeld
Havenfeesten, Etten-Leur
Rondrit & Open dag Garage W.A. v/d Linden, Buitenpost, Regio Noord
Landelijke Najaarsbijeenkomst, Almere
VW showopstelling dorpsfeest,Terwolde
VW Euro, Six Flags, Flevoland
De VW 181-Herfstdagen, Loenen
Technische dag, Alblasserdam, Regio Zuid-West
Herfstrit, Regio Oost

2001
6/7 jan.
20 jan.
27 jan.
24-2/9-3
10 feb.
31 maart
13/16 apr.
28 april
30 april
5 mei
12 mei
19/20 mei
3 juni
21/25 juni
30 -8/2-9
1 sep.
15/16 sep.
22 sep.
28/30 sep.
29 sep.
13 okt.
28 okt.

Kever Winter Festijn, Rosmalen
Bowlingavond, Drachten, Regio Noord
Snertrit, Regio Zuid-West
Mexico-Cuba reis
Type 3 & 4 onderdelendag,Weesp
Algemene Ledenvergadering, Ugchelen
Oldtimermanifestatie, Zuidlaren, Regio Noord
Taxatiedag,Wilp
Koninginnedag festiviteiten, Borne, Regio Oost
Open dag Magazijn
Auto & Infomarkt, Nijkerk, Regio Midden
Landelijke Voorjaarsbijeenkomst, Zeeland
Havenfeesten, Etten-Leur
Clubreis naar de Harz
Weekend Wolfsburg Automuseum en Autostadt
Oldtimertreffen Dorpsdag Hoevelaken, Regio Midden
VW Euro, Six Flag Holland
Opening VW dealer De Wittebrug, Den Haag, Regio Zuid-West
De VW 181-Herfstdagen, Loenen
Technische dag, Alblasserdam, Regio Zuid-West
Luchtgekoeld en Klassiek met onderdelenmarkt Wilp, Regio Oost
Herfstrit, Nijmegen, Regio Oost en Zuid

2002
5/6 jan.
12 jan.
19 jan.
14 april
30 april
9 mei
15 mei
18 mei
20 mei
24/26 juni
1 juni
3 aug.
30 -8/1-9
14/16 sep.
27/29 sep.
28 sep.
5 okt.
13 okt.
27 okt.

Kever Winter Festijn, Rosmalen
Bowlingavond, Drachten, Regio Noord
Hollandsche Snertrit, Regio Zuid-West
Algemene Ledenvergadering, Ugchelen
Optocht Ugchelen, Regio Oost
Snikkeweek, Stadskanaal, Regio Noord
Thema-avond ‘uitdeuken en spuiten’, Eefde, Regio Oost
Taxatiedag,Wilp
12e Havenfeesten, Etten-Leur
Landelijke Voorjaarsbijeenkomst, Franeker
Auto & Infomarkt, Nijkerk, Regio Midden
Kever en American Cars, Buitenpost
Landelijke Najaarsbijeenkomst, Zeeland
VW Euro, Panningen
De VW 181-Herfstdagen, Loenen
Technische dag, Alblasserdam, Regio Zuid-West
VW bijeenkomst, Noordpolderzijl, Regio Noord
VW-AutoUnion-NSU dag, Beek en Donk, Regio Zuid
Herfstrit, Regio Oost

2003
4/5 jan.
11 jan.
18 jan.
9 maart
29 maart
12 april
3 juni
25/31 mei
28 juni
5 juli
29/31 aug.
12/14 sep.
26/28 sep.
19 okt.
22 nov.

30 jaar
Kever Winter Festijn, Rosmalen
Estafetterit, Regio Zuid-West
Bowling, Regio Noord
VW Euro voorjaarsmarkt, Panningen
Taxatiedag,Wilp
Verjaardag, Algemene Ledenvergadering, Sterrit, Regio Noord-West
Estafetterit, Regio Noord
Grossglockner tour
Open dag Magazijn Type I & 2, Estafetterit, Regio Zuid
Estafetterit, Regio Midden
Landelijke Jubileum Najaarsbijeenkomst, Beekse Bergen
VW-Euro Six Flags, Biddinghuizen
De VW 181-Herfstdagen met Type 3 & 4 en Karmann 14 & 34, Loenen
Estafetterit, Regio Oost (Herfstrit)
Revival dag, Regio Noord-West

2004
3/4 jan.
24 jan.
13 feb.
27 maart
18 april
24 april
8 mei
22 mei
29 mei
11/13 juni
26 juni
4/5
17/19 sep.
25 sep.
31 okt.

Kever Winter Festijn, Rosmalen
Snertrit, Ridderkerk, Regio Zuidwest
20e Bowlingavond, Drachten, Regio Noord
Taxatiedag,Wilp
Algemene Ledenvergadering, Ugchelen
Achterhoekse Lenterit, Doetinchem, Regio Oost
Rondrit Groningen, Regio Noord
3e Brillen en Ovalen dag, Nieuwveen - Zegveld
Luchtgekoelde VW info/verkoopdag, Nijkerk,
Landelijke Voorjaarsbijeenkomst, Ootmarsum
‘2 Provinciëntocht’,VW Ames, Leerdam, Regio Midden
Landelijke Najaarsbijeenkomst, Zundert
VW Euro, Six Flags, Biddinghuizen
Technische dag, Alblasserdam, Regio Zuid-West
Herfstrit, Renkum, Regio Oost

2005
8/9 jan.
22 jan.
30 jan.
26 maart
16 april
23 april
28 mei
10/12 juni
18 juni
2 juli
2/4 sep.
30-9/2-10
16 okt.
23 okt.

Kever Winter Festijn, Rosmalen
Bowlingavond, Drachten, Regio Noord
Snertrit, Regio Zuid-West
Taxatiedag,Wilp
Algemene Ledenvergadering, Ugchelen
Technische dag,Wilp
Open dag Magazijn en Type 3 en 4 dag
Landelijke Voorjaarsbijeenkomst, Bollenstreek, Rijnsburg
‘2 Provinciëntocht’, Zeist, Regio Midden
Rondrit door het Noorden, Onderdendam, Regio Noord
Landelijke Najaarsbijeenkomst, Stoom Afblazen II, Lieren
De VW 181-Herfstdagen, Loenen
2e VW-AutoUnion-NSU dag, Regio Zuid
Sallandse Herfstrit, Regio Oost

2006
7/8 jan.
28 jan.
28 jan.
25 maart
26 maart
22 april
29 april
7 mei
14 mei
20 mei
3 sep.
24 sep.
28 okt.
29 okt.

Kever Winter Festijn, Rosmalen
Snertrit VW Kamsteeg, Regio West
Bowling, Regio Noord
Taxatiedag,Wilp
Planes,Trains & Automobiles, Aviodrome Lelystad
Algemene Ledenvergadering, Pon Leusden
VW Ames jubileum, Gorinchem Leerdam, Regio Zuid-West
Voorjaarsrit, Steenderen, Regio Oost
West-Friese Pracht- en praalroute, Regio Noord-West
Open dag Magazijn,Terheijden
Najaars Combirit, LVWCN en Karmann Ghia Club
Nazomer Polder- en Veentocht, Regio Noord-West
Taxatiedag
Herfstrit, Regio Oost

2007
6/7 jan.
20 jan.
14 april
21 april
12 mei
1/3 juni
22/24 juni
31-8/2-9
11 aug.
28/30 sep.
27 okt.
28 okt.

Kever Winter Festijn, Rosmalen
Bowling, Regio Noord
Taxatiedag,Wilp
Algemene Ledenvergadering,Walibi World, Biddinghuizen
Open dag Magazijn,Terheijden
Landelijke Voorjaarsbijeenkomst, Meerkerk
Gezamenlijk bezoek VW Veteranentreffen Bad Camberg, Duitsland
Landelijke Najaarsbijeenkomst,Woudenberg
Rondrit, Regio Noord
De VW 181-Herfstdagen, Loenen
Taxatiedag,Wilp
Herfstrit, Regio Oost

2008
5/6 jan.
26 jan.
1 feb.
5 april
12 april
16/18 mei

35 jaar
Kever Winter Festijn, Rosmalen
Hollandsche Snertrit
Traditionele Bowling, Regio Noord
Taxatiedag,Wilp
Algemene Ledenvergadering,Terheijden
Landelijke Voorjaarsbijeenkomst, Dokkum

24 mei
12/22 juni
9 aug.
12/14 sep.
11 okt.
26 okt.

Technische dag, Jaap Bergman, Goor, regio Oost
Alpentour
Rondrit, Regio Noord
Landelijke Najaarsbijeenkomst, Bakkum
Najaarsledenbijeenkomst, Steenderen
Herfstrit Veluwe, Regio Oost

2009
3/4 jan.
24 jan.
4 april
11 april
19 april
26 april
9 mei
22-6/10-7
4 juli
23 aug.
2/4 okt.
25 okt.
21 nov.

Kever Winter Festijn, Rosmalen
Hollandsche Snertrit
Open dag Magazijn
Taxatiedag,Wilp
Algemene Ledenvergadering, Eemnes
Pre-unie Noordkaap
Technische dag Noordkaap reis, Pon dealer Barneveld
Reis naar de Noordkaap
Combi toertocht LVWCN en KG Club NL,West Utrecht
Brik & Brac Route, Abbekerk
Landelijke Najaarsbijeenkomst, Laag Soeren
Herfstrit, Heelsum, Regio Oost en Najaarsledenbijeenkomst
Technische dag, Hot Rod, Doesburg

2010
9/10 jan.
13 feb.
10 april
24 april
6/9 mei
4/6 juni
4 juli
11 juli
3/5 sep.
6 sep.
31 okt.

Kever Winter Festijn, Rosmalen
Hollandsche Snertrit
Algemene Ledenvergadering en Open dag Magazijn
Taxatiedag,Wilp
LVWCN Wolfsburgreis 2010
Landelijke Voorjaarsbijeenkomst, Eiland van Maurik
Rondrit in het Noorden, Bourtange, Regio Noord
Van Jonge Leu en Oale Groond, rondrit Twente
Landelijke Najaarsbijeenkomst, Stoom Afblazen III, Lieren
Najaarsledenbijeenkomst, Leimuiderberg
Herfstrit, Lochem, Regio Oost

2011
8/9 jan.
12 feb.
2 april
9 april
16 april
22-4/25-4
14 mei
14 mei
15 mei
12-6/3-7
23/26 juni
10 juli
16/18 sep.
8 okt.
22 okt.
30 okt.

Kever Winter Festijn, Rosmalen
Hollandsche Snertrit, Noordwijk
Technische dag, Hot Rod, Doesburg
Taxatiedag,Wilp
Algemene Ledenvergadering,Terschuur
Nationale Oldtimermanifestatie, Zuidlaren
Open dag Magazijn,Terheijden
Type 3 Voorjaarsmeeting Linge en Betuwe
Technische dag IJslandgangers,VolksRepairs
LVWCN IJslandtour
Type 3 Wolfsburgreis
Rondrit Mooi Twente, Regio Oost
Landelijke Najaarsbijeenkomst, Zuid-Limburg
Najaarsledenbijeenkomst, Terschuur
Taxatiedag, Berkel en Rodenrijs
Herfstrit IJssellinie, Regio Oost

2012
7/8 jan.
3 maart
14 april
17/20 mei
26 mei
1 juli
14/16 sep.
15 sep.
20 okt.
28 okt.
3 nov.

Kever Winter Festijn, Rosmalen
Hollandsche Snertrit, Hollandse Waterlinie – Naarden
Algemene Ledenvergadering en Open dag Magazijn
Landelijke Voorjaarsbijeenkomst, Ardennen
Taxatiedag,Wilp
Rondrit Twente Grenslandrit, Regio Oost
Landelijke Najaarsbijeenkomst, Oost-Groningen
Type 3 dag, Aduard
Taxatiedag,Tiel
Herfstrit, Regio Oost
Technische dag Magazijn,Terheijden

2013
5/6 jan.
9 feb.
13 april
28 april
18 mei
24/26 mei
21-6 / 2-7
14 juli
1 sep.
13/15 sep.
19 okt.
27 okt.
2 nov.

40 jaar
Kever Winter Festijn, Rosmalen
Hollandsche Snertrit, Ames, Dordrecht
Open dag Magazijn,Terheijden
Algemene Ledenvergadering,VW Dealer De Waal,Tiel
Taxatiedag,Wilp
Landelijke Jubileum Voorjaarsbijeenkomst, Bloemendaal
Luchtgekoelde Tijdreis
Rondrit Twente, regio Oost
Zandpaden- en Klinkerrit, regio Noord
Landelijke Najaarsbijeenkomst, Baarland, Zeeland
Taxatiedag,Tiel
Herfstrit, regio Oost
Technische dag,Terheijden
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LVWCN BESTUUR EN ANDERE FUNCTIES 1973-2013
1974
Secretaris / Penningmeester, Redactie:Wim Nieboer
1975
Secretaris / Penningmeester, Redactie:Wim Nieboer
Magazijn: Hans van Wijk (vanaf 06-1975)
1976
Secretaris / Penningmeester, Redactie:Wim Nieboer
Magazijn en regio Oost en Zuid: Hans van Wijk
Research en regio West: Marc Bruna
1977
Secretaris / Penningmeester / Redactie:Wim Nieboer
Magazijn en regio Oost en Zuid: Hans van Wijk
Research en regio West: Marc Bruna
Evenementencoördinator: A. de Bruin
Technische Commissie:V.d. Hoek, Hoeksema,Van
Winkelen en Nieboer
Redactie: Roel Marnette, Harm Piek en Willem
Schuitemaker (vanaf nr. 7-1977)
Grafische verzorging: Marc en Tom Gravemaker
1978
Secretaris / Penningmeester:Wim Nieboer
Magazijn: Hans van Wijk
Evenementencoördinator: A. de Bruin
Redactie: Sybe & Greetje Smid-Ykema (vanaf nr. 2-1978)
1979
Secretaris / Penningmeester:Wim Nieboer
Magazijn: Hans van Wijk
Evenementencoördinator: A. de Bruin
Redactie: Sybe en Greetje Smid-Ykema
1980
Secretaris / Penningmeester:Wim Nieboer
Magazijn: Hans van Wijk
Evenementencoördinator: A. de Bruin
Redactie: Sybe en Greetje Smid-Ykema
Technische Commissie: E. Robles, A. Herfst en P. Hendriks
1981
Secretaris / Penningmeester:Wim Nieboer
Magazijn: Hans van Wijk
Evenementencoördinator: A. de Bruin
Redactie: Sybe en Greetje Smid-Ykema
1982
Secretaris / Penningmeester:Wim Nieboer
Magazijn: Hans van Wijk
Redactie: Sybe en Greetje Smid-Ykema
Ledenadministratie: Jan Wessel (vanaf 05-1983)
Evenementencoördinator / contactpersoon Karmann Ghia:
Atte Roskam
Contactpersoon Type 1 en 2:Wim Nieboer
Contactpersoon Type 3: M.L.E. Crijns
Contactpersoon Type 4: M. Buitenhuis
1983
Voorzitter:Wim Nieboer (vanaf 11-1983 Atte Roskam)
Secretaris: A.J.Tazelaar (vanaf 11-1983 Wim Nieboer)
Penningmeester: A.J.Tazelaar (vanaf 11-1983)
Redactie: Sybe en Greetje Smid-Ykema
Ledenadministratie: Jan Wessel
Magazijn: Hans van Wijk
Magazijndependance (motordelen): Piet Hendriks
Documentatie: Atte Roskam (vanaf 08-1983)
Evenementencoördinator: Linda Hootsen-Noordzij (vanaf
11-1983)
Regioleiders:
Groningen: L.A.M. Bultena
Friesland: Sybe Smid
Drenthe: A.A. Slagter
Overijssel/Gelderland: H.O. Jansen
Utrecht: Arjan de Haas (vanaf 08-1983 Gert de Haas)
Noord-Holland: Bob Ravensteyn
Zuid-Holland: R.M. Eygendaal(vanaf 02-1983)
Zeeland/ West-Brabant: A.J.G.Willemsen
Noord-Brabant/Limburg: C. Boersma (vanaf 11-1983 Hans
Böger)
1984
Voorzitter: Atte Roskam
Secretaris:Wim Nieboer (vanaf 11-1984 Peter Hootsen)
Penningmeester: A.J.Tazelaar (vanaf 11-1984 Linda
Hootsen-Noordzij)
Redactie: Sybe en Greetje Smid-Ykema
Ledenadministratie: Jan Wessel
Magazijn: Hans van Wijk
Magazijndependance (motordelen): Piet Hendriks
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Documentatie: Atte Roskam
Clubshop: H.E. Böger(vanaf 11-1984)
Evenementencoördinator: Linda Hootsen-Noordzij
Regioleiders:
Groningen: Jan Wessel, Harry Wassing,
(vanaf nov. samen met Keimpe Venema en Leo v.d.Werf)
Friesland: Sybe Smid
Drenthe: A.A. Slagter
Overijssel/Gelderland: H.O. Jansen
Utrecht: Gert de Haas
Noord-Holland: Bob Ravensteyn
Zuid-Holland: R.M. Eygendaal (vanaf 11-1984 A. v.d. Lee)
Zeeland/West-Brabant: A.J.G.Willemsen
Noord-Brabant/Limburg: Hans Böger
1985
Voorzitter: Atte Roskam
Secretaris: Peter Hootsen
Penningmeester: Linda Hootsen-Noordzij
Redactie: Sybe en Greetje Smid-Ykema
Ledenadministratie: Jan Wessel (vanaf 11-1985 Bert en
Hendrikje Blokker)
Magazijn: Hans van Wijk
Magazijndependance (motordelen): Piet Hendriks
Documentatie: Atte Roskam
Clubshop: H.E. Böger
Evenementencoördinator: Linda Hootsen-Noordzij
Regioleiders:
Noord: Harry Wassing, Keimpe Venema en Leo v.d.Werf
Drenthe: A.A. Slagter
Overijssel/Gelderland: H.O. Jansen
Utrecht: Gert de Haas
Noord-Holland: Bob Ravensteyn
Zuid-Holland: A. v.d. Lee
Zuid: Hans Böger
1986
Voorzitter: Atte Roskam
Secretaris: Peter Hootsen
Penningmeester: Linda Hootsen-Noordzij
Redactie: Sybe en Greetje Smid-Ykema
Ledenadministratie: Bert en Hendrikje Blokker
Magazijn: Hans van Wijk(vanaf 05-1986 Leo v.d.Werf)
Magazijndependance (motordelen): Piet Hendriks
Clubshop: H.E. Böger
Regioleiders:
Noord: Harry Wassing
Drenthe: A.A. Slagter
Overijssel/Gelderland: H.O. Jansen
Utrecht: Gert de Haas
Noord-Holland: Bob Ravensteyn
Zuid-Holland: A. v.d. Lee
Zuid: Hans Böger
1987
Voorzitter: Gert de Haas
Secretaris: E.L. Stein
Penningmeester: Linda Hootsen
Redactie: Sybe en Greetje Smid
Ledenadministratie: Bert en Hendrikje Blokker
Magazijn: Leo v.d.Werf (vanaf mei alleen Type 1 & 2)
Magazijn Type 3: Hans Groeneveld (vanaf 05-1987)
Magazijndependance (motordelen): Piet Hendriks
Clubshop:Wim en Paulien Brooymans
Regioleiders:
Noord: Judith Hopster
Oost: Dick Wieben (vanaf 06-1987 Bennie ten Pas)
Utrecht: Gert de Haas
Noord-Holland: Bob Ravensteyn
Zuid-Holland:A. v.d. Lee (vanaf 05-1987 Bert van Prooyen)
Zuid:Winnie Robles
1988
Voorzitter: Gert de Haas
Secretaris: Roel Augusteijn
Penningmeester: Linda Hootsen
Public Relations:Tiddo Bresters
Redactie: Sybe en Greetje Smid
(vanaf 04-1988 Harry en Ankie Pannekoek)
Ledenadministratie: Bert en Hendrikje Blokker
Clubshop:Wim en Paulien Brooymans
Magazijn Type 1 en 2: Leo v.d.Werf
Magazijn Type 3: Hans Groeneveld
Magazijndependance (motordelen): Piet Hendriks
Regioleiders:
Noord: Judith Hopster
Oost: Bennie ten Pas
Utrecht: Gert de Haas
Noord-Holland: Bob Ravensteyn
Zuid-Holland: Bert van Prooyen
Zuid:Winnie Robles

1989
Voorzitter: Gert de Haas
Secretaris: Roel Augusteijn
Penningmeester: Linda Hootsen
Public Relations:Tiddo Bresters
Redactie: Harry en Ankie Pannekoek
Ledenadministratie: Bert en Hendrikje Blokker
Clubshop:Wim en Paulien Brooymans
Documentatiebeheerder: Jan Barkhuysen
VW Euro vertegenwoordiger: Hans Sprenkels (vanaf april)
Magazijn Type 1 en 2: Mark de Jager
Magazijn Type 3: Hans Groeneveld
Magazijndependance (motordelen): Piet Hendriks
Regioleiders:
Noord: Judith Hopster
Oost: Bennie ten Pas
Utrecht: Gert de Haas (vanaf april Herman Steendam)
Noord-Holland: Bob Ravensteyn
Zuid-Holland: Bert van Prooyen
Zuid:Winnie Robles
1990
Voorzitter: Gert de Haas
Secretaris: Joke Loots (vanaf 08-1990)
Penningmeester: Linda Hootsen
Public Relations:Tiddo Bresters
Redactie: Harry en Ankie Pannekoek
Ledenadministratie: Bert en Hendrikje Blokker
Clubshop:Wim en Paulien Brooymans
Documentatiebeheerder: Jan Barkhuysen
VW Euro vertegenwoordiger: Hans Sprenkels
Magazijn Type 1 en 2: Mark de Jager
Magazijn Type 3: Hans Groeneveld
Magazijndependance (motordelen): Piet Hendriks
Regioleiders:
Noord: Judith Hopster
Oost: Bennie ten Pas (vanaf 08-1990 Edwin Kieviet)
Utrecht: Herman Steendam
Noord-Holland: Bob Ravensteyn
Zuid-Holland: Bert van Prooyen en Martin van der Zeeuw
Zuid: Joost Buiting
1991
Voorzitter: Gert de Haas
Secretaris: Joke Loots
Penningmeester: Linda Hootsen
Public Relations:Tiddo Bresters
Redactie: Harry en Ankie Pannekoek
Ledenadministratie: Bert en Hendrikje Blokker
Clubshop:Wim en Paulien Brooymans
Documentatiebeheerder/contactpersoon Technische
Commissie: Jan Barkhuysen
VW Euro vertegenwoordiger: Hans Sprenkels
Magazijn Type 1 en 2: Mark de Jager
Magazijn Type 3: Hans Groeneveld
Magazijndependance (motordelen): Piet Hendriks
Regioleiders:
Noord: Judith Hopster
Oost: Edwin Kieviet
Utrecht: Herman Steendam
Noord-Holland: Hans de Groot en Jeannot Herfkens
Zuid-Holland:Wouter Coomans en Cees Verschoof
Zuid: Joost Buiting
1992
Voorzitter:Tiddo Bresters
Secretaris: Joke Loots
Penningmeester: Linda Hootsen
Public Relations: Charles Dams (vanaf 03-1992)
Redactie: Harry en Ankie Pannekoek
Ledenadministratie: Bert en Hendrikje Blokker
Clubshop:Wim en Paulien Brooymans
Documentatiebeheerder/contactpersoon Technische
Commissie: Jan Barkhuysen
VW Euro vertegenwoordiger: Olav Hartman
Fehac contactpersoon: Martin van der Zeeuw
Magazijn Type 1 en 2: Mark de Jager
Magazijn Type 3:Tom van Wissen
Magazijndependance (motordelen): Piet Hendriks
Regioleiders:
Noord:Wim Bos en Albert Hoving
Oost: Edwin Kieviet
Utrecht: Herman Steendam
Noord-Holland: Hans de Groot en Jeannot Herfkens
Zuid-Holland:Wouter Coomans en Cees Verschoof
Zuid: Joost Buiting
1993
Voorzitter:Tiddo Bresters
Secretaris: Joke Loots
Penningmeester: Linda Hootsen (vanaf 08-1993 Edwin

van der Panne)
Public Relations: Charles Dams
Redactie: Harry en Ankie Pannekoek
Redactie-assistente: Klaske Visser(vanaf 03-1993)
Ledenadministratie: Bert en Hendrikje Blokker
Clubshop:Wim en Paulien Brooymans
Documentatiebeheerder/contactpersoon Technische
Commissie: Jan Barkhuysen
VW Euro vertegenwoordiger: Olav Hartman (vanaf
09-1993 Hans Sprenkels)
Fehac contactpersoon: Martin van der Zeeuw
Magazijn Type 1 en 2: Mark de Jager
Magazijn Type 3 en 4:Tom van Wissen
Magazijndependance (motordelen): Piet Hendriks
Regioleiders:
Noord:Wim Bos en Albert Hoving
Oost: Edwin Kieviet
Midden: Arjen de Haas
Noord-West: Jeannot Herfkens en Tom Kuijper
Zuid-West:Wouter Coomans en Cees Verschoof
Zuid: Ramon Testroote
1994
Voorzitter:Tiddo Bresters
Secretaris: Joke Loots
Penningmeester: Edwin van der Panne
Public Relations: Charles Dams
Redactie: Harry en Ankie Pannekoek (vanaf 08-1994
met Maarten Kieviet)
Redactie-assistente: Klaske Visser
Ledenadministratie: Bert en Hendrikje Blokker (vanaf
03-1993 Cees Verschoof)
Clubshop:Wim en Paulien Brooymans
Documentatiebeheerder/contactpersoon Technische
Commissie: Jan Barkhuysen
VW Euro vertegenwoordiger: Hans Sprenkels (vanaf
08-1994 Aukje Hibma en Ramon Testroote)
Fehac contactpersoon: Martin van der Zeeuw
Magazijn Type 1 en 2: Mark de Jager (vanaf 05-1994
schriftelijk, Arnold van der Iest)
Magazijn Type 3 en 4:Tom van Wissen
Magazijndependance (motordelen): Piet Hendriks
Regioleiders:
Noord:Wim Bos en (vanaf aug. samen met Marten Kooi)
Oost: Edwin Kieviet
Midden: Arjen de Haas
Noord-West: Ad Musters (vanaf 05-1994)
Zuid-West:Wouter Coomans (vanaf 08-1994 samen
met Frank Suijker)
Zuid: Ramon Testroote
1995
Voorzitter:Tiddo Bresters (vanaf 05-1995 Charles Dams)
Secretaris: Joke Loots (vanaf 05-1995 Ramon Testroote)
Penningmeester: Joke Loots
Public Relations: Charles Dams (vanaf 05-1995Tiddo Bresters)
Redactie: Maarten Kieviet, Harry en Ankie Pannekoek,
(vanaf 09-1995 Hein en Anneke van Jaarsveld, Harry
en Ankie Pannekoek)
Redactie-assistente: Klaske Visser
Ledenadministratie: Cees Verschoof
Clubshop:Wim en Paulien Brooymans
Technische Commissie & Clubtaxaties: Hans van der Heiden
Documentatiebeheerder/contactpersoon Technische
Commissie: Jan Barkhuysen
VW Euro vertegenwoordiger:Aukje Hibma en RamonTestroote
Fehac contactpersoon:Wouter Coomans
Evenementencoördinator: Bernhard van der Heiden
(vanaf 08-1995)
MagazijnType 1 en 2: Herman van Deijk en Bob Ravensteyn
Magazijn Type 3 en 4:Tom van Wissen en Ric Engeler
Revisie-adviseur: Piet Hendriks
Regioleiders:
Noord:Wim Bos en Marten Kooi
Oost: Edwin Kieviet (vanaf april Jan en Truus Pannekoek)
Midden: Gert de Haas (vanaf mei Gijs van Wee en Bert
van Wee)
Noord-West: Ad Musters
Zuid-West:Wouter Coomans en Frank Suijker
Zuid: Ramon Testroote (vanaf mei Hans & Ingrid Sprenkels)
1996
Voorzitter: Charles Dams
Secretaris: Ramon Testroote
Penningmeester: Joke Loots
Public Relations:Tiddo Bresters
Ledenadministratie: Cees Verschoof (vanaf 08-1996
Wouter en Lianne Erich)
Redactie: Hein en Anneke van Jaarsveld, Harry en Ankie
Pannekoek
Redactie-assistente: Klaske Visser
Clubshop:Wim en Paulien Brooymans
Technische Commissie & Clubtaxaties: Hans van der Heiden

Documentatiebeheerder/contactpersoon Technische
Commissie: Jan Barkhuysen
VW Euro vertegenwoordiger: Aukje Hibma (stopt vanaf
08-1996) en Ramon Testroote
Fehac contactpersoon:Wouter Coomans (vanaf
08-1996 Frans Donia)
Evenementencoördinator: Bernhard van der Heiden
Magazijn Type 1 en 2: Herman van Deijk en Bob
Ravensteyn
Magazijn Type 3 en 4:Tom van Wissen en Ric Engeler
Revisie-adviseur: Piet Hendriks
Regioleiders:
Noord:Wim Bos en Marten Kooi (tot 05-1996)
Oost: Jan en Truus Pannekoek
Midden: Gijs van Wee en Bert van Wee
Noord-West: Ad Musters (vanaf 04-1996 samen met
Caspar de Lint)
Zuid-West:Wouter Coomans en Frank Suijker
Zuid: Hans en Ingrid Sprenkels
1997
Voorzitter: Charles Dams
Secretaris: Ramon Testroote
Penningmeester: Joke Loots
Public Relations:Tiddo Bresters
Ledenadministratie:Wouter en Lianne Erich
Redactie: Hein en Anneke van Jaarsveld
Aangeboden/gevraagd: Paulien Brooymans
Clubshop:Wim en Paulien Brooymans
Technische Commissie & Clubtaxaties: Hans van der Heiden
Documentatiebeheerder/contactpersoon Technische
Commissie: Jan Barkhuysen
VW Euro vertegenwoordiger: Ramon Testroote (vanaf
04-1997 Pim van Loon)
Fehac contactpersoon: Frans Donia
Evenementencoördinator: Bernhard van der Heiden
Magazijn Type 1 en 2: Herman van Deijk en Bob
Ravensteyn
Magazijn Type 3 en 4:Tom van Wissen en Ric Engeler
Revisie-adviseur: Piet Hendriks
Regioleiders:
Oost: Jan en Truus Pannekoek
Midden: Gijs van Wee en Bert van Wee
Noord-West: Ad Musters en Caspar de Lint
Zuid-West:Wouter Coomans en Frank Suijker
Zuid: Hans en Ingrid Sprenkels
1998
Voorzitter: Charles Dams
Secretaris: Ramon Testroote (vanaf april Caspar de Lint)
Penningmeester: Joke Loots
Public Relations:Tiddo Bresters
Ledenadministratie:Wouter en Lianne Erich
Redactie: Hein en Anneke van Jaarsveld
Aangeboden/gevraagd: Paulien Brooymans
Clubshop:Wim en Paulien Brooymans
Technische Commissie & Clubtaxaties: Hans van der
Heiden (vanaf 05-1998 Arjan de Haas)
Documentatiebeheerder/contactpersoon Technische
Commissie: Jan Barkhuysen
VW Euro vertegenwoordiger: Pim van Loon
Fehac contactpersoon: Frans Donia
Evenementencoördinator: Bernhard van der Heiden
Magazijn Type 1 en 2: Herman van Deijk en Bob
Ravensteyn
Magazijn Type 3 en 4:Tom van Wissen en Ric Engeler
Revisie-adviseur: Piet Hendriks
Regioleiders:
Noord: Allen
Oost: Jan en Truus Pannekoek
Midden: Gijs van Wee en Bert van Wee
Noord-West: Ad Musters en Caspar de Lint (tot april)
Zuid-West: Aris Brink en Ton van Dorsselaer (vanaf april)
Zuid: Ramon Testroote en Terry Galstaun (vanaf april)
1999
Voorzitter: Charles Dams
Secretaris: Caspar de Lint
Penningmeester: Joke Loots
Public Relations:Tiddo Bresters (vanaf april Ton van
Dorsselaer)
Ledenadministratie:Wouter en Lianne Erich
Redactie: Hein en Anneke van Jaarsveld,
Henk Grootaarts en Harald Pieper
Aangeboden/gevraagd: Paulien Brooymans
Clubshop:Wim en Paulien Brooymans
Technische Commissie: Arjan de Haas
Technische Documentatie en Vraagbaak: Jan Barkhuysen
VW Euro vertegenwoordiger: Pim van Loon
Fehac contactpersoon: Frans Donia
Evenementencoördinator: Bernhard van der Heiden
Magazijn Type 1 en 2: (vanaf 06-1999) Herman en
Wim Brooymans,Wouter Erich en Hans Sprenkels

Magazijn Type 3 en 4:Tom van Wissen en
Ric Engeler
Revisie-adviseur: Piet Hendriks
Regioleiders:
Noord: Allen
Oost: Jan en Truus Pannekoek
Midden: Gijs van Wee en Bert van Wee
Noord-West: Ad Musters
Zuid-West: Aris Brink en Ton van Dorsselaer (tot april)
Zuid: Ramon Testroote en Terry Galstaun
2000
Voorzitter: Charles Dams
Secretaris: Remco de Bruijn (vanaf april)
Penningmeester: Joke Loots
Public Relations:Ton van Dorsselaer
Ledenadministratie:Wouter en Lianne Erich
Redactie: Hein en Anneke van Jaarsveld, Henk Grootaarts
Aangeboden/gevraagd: Paulien Brooymans
Clubshop:Wim en Paulien Brooymans
Technische Commissie: Jan Barkhuysen (vanaf april)
VW Euro vertegenwoordiger: Pim van Loon
Fehac contactpersoon: Frans Donia
Evenementencoördinator: Bernhard van der Heiden
Magazijn Type 1 en 2: Herman en Wim Brooymans,
Wouter Erich en Jeroen Peters (vanaf maart)
Magazijn Type 3 en 4:Tom van Wissen
Revisie-adviseur: Piet Hendriks
Regioleiders:
Noord: Allen
Oost: Jan en Truus Pannekoek
Midden: Gijs van Wee en Bert van Wee
Noord-West: Ad Musters
Zuid-West: Aris Brink
Zuid: Ramon Testroote en Terry Galstaun
2001
Voorzitter: Charles Dams
Secretaris: Remco de Bruijn
Penningmeester: Joke Loots
Public Relations:Ton van Dorsselaer
Ledenadministratie:Wouter en Lianne Erich (vanaf april
Mariet de Hamer)
Redactie: Hein & Anneke van Jaarsveld en Henk Grootaarts
Aangeboden/gevraagd: Paulien Brooymans
Clubshop:Wim en Paulien Brooymans
Technische Commissie: Jan Barkhuysen
VW Euro vertegenwoordiger: Pim van Loon
Fehac contactpersoon: Frans Donia
Evenementencoördinator: Bernhard van der Heiden
Magazijn Type 1 en 2: Herman en Wim Brooymans,
Wouter Erich en Jeroen Peters
Magazijn Type 3 en 4:Tom van Wissen
Revisie-adviseur: Piet Hendriks
Regioleiders:
Noord: Allen, Regio Noord
Oost: Jan Pannekoek en Harry Pannekoek (vanaf april)
Midden: Fer van Geet (vanaf april)
Noord-West: Ad Musters
Zuid-West: Aris Brink
Zuid: Ramon Testroote
2002
Voorzitter: Charles Dams (vanaf mei vacature)
Secretaris: Remco de Bruijn
Penningmeester: Joke Loots (vanaf mei Anneke van Jaarsveld)
Public Relations:Ton van Dorsselaer
Ledenadministratie: Mariet de Hamer
Redactie: Hein en Anneke van Jaarsveld en Harro Treur
(vanaf mei)
Aangeboden/gevraagd: Paulien Brooymans
Clubshop:Wim en Paulien Brooymans
Technische Commissie: Jan Barkhuysen
VW Euro vertegenwoordiger: Pim van Loon
Fehac contactpersoon: Frans Donia
Evenementencoördinator: Bernhard van der Heiden
Magazijn Type 1 en 2: Herman en Wim Brooymans,
Wouter Erich en Jeroen Peters
Magazijn Type 3 en 4:Tom van Wissen
Revisie-adviseur: Piet Hendriks
Regioleiders:
Noord: Allen, Regio Noord
Oost: Jan Pannekoek en Harry Pannekoek
Midden: Fer van Geet
Noord-West: Ad Musters
Zuid-West: Aris Brink
Zuid:Ton Ketelaars
2003
Voorzitter: Ankie Pannekoek (vanaf mei)
Secretaris: Remco de Bruijn
Penningmeester: Anneke van Jaarsveld
Public Relations:Ton van Dorsselaer
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Ledenadministratie: Mariet de Hamer (vanaf mei
Jolanda Kreeft)
Redactie: Harro Treur
Redactiebijdrage: Paulien Brooymans, Henk Grootaarts
Clubshop: Paulien Brooymans
Technische Commissie: Henk Grootaarts
VW Euro vertegenwoordiger: Pim van Loon
Fehac contactpersoon: Frans Donia
Evenementencoördinator: Bernhard van der Heiden
Documentatiebeheerder: Jan Barkhuysen
Magazijn Type 1 en 2: Herman en Wim Brooymans,
Wouter Erich en Jeroen Peters
Magazijn Type 3 en 4:Tom van Wissen (tot 10: 2003)
Revisie-adviseur: Piet Hendriks
Regioleiders:
Noord: Allen, Regio Noord
Oost: Jan Pannekoek en Harry Pannekoek
Midden: Fer van Geet
Noord-West: Ad Musters en Dave Ruzius
Zuid-West: Aris Brink
Zuid:Ton Ketelaars
2004
Voorzitter: Ankie Pannekoek
Secretaris: Remco de Bruijn (vanaf mei Sjoerd Bloemkolk)
Penningmeester: Anneke van Jaarsveld
Public Relations:Ton van Dorsselaer (vanaf mei Remco
de Bruijn)
Ledenadministratie: Jolanda Kreeft
Redactie: Harro Treur
Redactiebijdrage: Paulien Brooymans, Henk Grootaarts
en Paul Cnossen
Clubshop: Paulien Brooymans
Technische Commissie: Henk Grootaarts
Webmaster en VW Euro vertegenwoordiger: Pim van Loon
Fehac contactpersoon: Frans Donia
Evenementencoördinator:Vacature
Documentatiebeheerder: Jan Barkhuysen
Magazijn:Wim Brooymans, Jeroen Peters en Patrick van
den Elshout
Revisie-adviseur: Piet Hendriks
Regioleiders:
Noord: Allen, Regio Noord
Oost: Jan Pannekoek en Harry Pannekoek
Midden: Fer van Geet
Noord-West: Ad Musters en Dave Ruzius
Zuid-West: Aris Brink
Zuid:Ton Ketelaars
2005
Voorzitter: Ankie Pannekoek
Secretaris: Sjoerd Bloemkolk
Penningmeester: Anneke van Jaarsveld
Public Relations: Remco de Bruijn
Ledenadministratie: Jolanda Kreeft (vanaf LB nr. 8 Rob
en Anke Kuipers)
Bestuurslid: Mark Andeweg
Redactie: Harro Treur (vanaf LB nr. 3) Piet en Hennie de
Lange en Alfred Westenbroek
Redactiebijdrage: Paulien Brooymans en Henk Grootaarts
Clubshop: Paulien Brooymans
Technische Commissie: Henk Grootaarts
LVWCN Webmaster: Pim van Loon
Fehac contactpersoon: Frans Donia
Evenementencoördinator:Vacature
Documentatiebeheerder: Jan Barkhuysen
Magazijn:Wim Brooymans, Jeroen Peters en Patrick van
den Elshout
Revisie-adviseur: Piet Hendriks
Regioleiders:
Noord: Allen, Regio Noord
Oost: Jan Pannekoek en Harry Pannekoek
Midden: Fer van Geet
Noord-West: Ad Musters en Dave Ruzius
Zuid-West: Aris Brink (vanaf LB nr. 4 vacature)
Zuid:Ton Ketelaars
2006
Voorzitter: Ankie Pannekoek
Secretaris: Sjoerd Bloemkolk
Penningmeester:Anneke van Jaarsveld (vanaf LB nr. 4 vacature)
Public Relations: Remco de Bruijn (vanaf LB nr. 4 Frans Donia)
Ledenadministratie: Rob en Anke Kuipers
Bestuurslid: Mark Andeweg
Redactie: Piet en Hennie de Lange, Alfred Westenbroek
en Pim van Loon
Clubshop: Paulien Brooymans (vanaf LB nr. 4Willem Sustronk)
Team Techniek: Henk Grootaarts
Webmaster: Pim van Loon
Fehac contactpersoon: Frans Donia
Evenementencoördinator:Vacature
Documentatiebeheerder: Jan Barkhuysen
Magazijn:Wim Brooymans, Jeroen Peters, Patrick van
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den Elshout en Arjan de Haas
Revisie-adviseur: Piet Hendriks
Regioleiders:
Noord: Allen, Regio Noord
Oost: Jan Pannekoek en Harry Pannekoek
Noord-West: Ad Musters en Mart Bijwaard
2007
Voorzitter: Ankie Pannekoek
Secretaris: Sjoerd Bloemkolk
Penningmeester: Loek Bosman (vanaf LB nr. 4)
Public Relations: Bram Keijsers (vanaf LB nr. 4)
Ledenadministratie: Rob en Anke Kuipers
Bestuurslid: Mark Andeweg
Redactie: Piet en Hennie de Lange, Alfred Westenbroek
en Pim van Loon
Clubshop:Willem Sustronk
Team Techniek: Henk Grootaarts
Taxaties: Eddy Loots
Webmaster: Pim van Loon
Fehac contactpersoon: Frans Donia
Evenementencoördinator:Vacature
Documentatie: Jan Barkhuysen
Magazijn:Wim Brooymans, Jeroen Peters, Patrick van
den Elshout, Arjan de Haas en Bob Zinsmeister
Revisie-adviseur: Piet Hendriks
Regioleiders:
Noord: Allen, Regio Noord
Oost: Jan Pannekoek en Harry Pannekoek
Noord-West: Ad Musters en Mart Bijwaard
2008
Voorzitter: Ankie Pannekoek
Secretaris: Sjoerd Bloemkolk
Penningmeester: Loek Bosman
Public Relations: Bram Keijsers
Ledenadministratie: Rob en Anke Kuipers
Bestuurslid: Mark Andeweg
Redactie: Piet en Hennie de Lange, Alfred Westenbroek
en Pim van Loon
Clubshop:Willem Sustronk
Team Techniek: Henk Grootaarts
Taxaties: Eddy Loots
Webmaster: Pim van Loon
Fehac contactpersoon: Sjoerd Bloemkolk (vanaf LB nr. 3)
Documentatie: Jan Barkhuysen (vanaf LB nr. 3 Luciënne
Zinsmeister)
Magazijn:Wim Brooymans, Jeroen Peters, Patrick van
den Elshout, Arjan de Haas, Bob Zinsmeister en Ate
Ausma (vanaf LB nr. 4)
Revisie-adviseur: Piet Hendriks
Regioleiders:
Noord: Allen, Regio Noord
Oost: Jan Pannekoek en Harry Pannekoek
Noord-West: Ad Musters en Mart Bijwaard
2009
Voorzitter: Ankie Pannekoek (tot LB nr. 4)
Secretaris: Sjoerd Bloemkolk (vanaf LB nr. 4 Bram
Keijsers)
Penningmeester: Loek Bosman
Public Relations: Bram Keijsers (tot LB nr. 4)
Ledenadministratie: Rob en Anke Kuipers
Bestuurslid: Mark Andeweg (vanaf LB nr. 4 HendrikJan
Wijers)
Redactie: Maurits Schouten, Alfred Westenbroek, Pim van
Loon, Rob Spies en Harry Pannekoek
Clubshop:Willem Sustronk
Team Techniek: Henk Grootaarts
Taxaties: Eddy Loots
Webmaster: Pim van Loon
Fehac contactpersoon: Sjoerd Bloemkolk
Documentatie: Luciënne Zinsmeister
Magazijn:Wim Brooymans, Jeroen Peters, Patrick van
den Elshout, Arjan de Haas, Bob Zinsmeister, Ate Ausma
en Rob Höngens (vanaf LB nr. 3)
Revisie-adviseur: Piet Hendriks
Regioleiders:
Oost: Jan Pannekoek en Harry Pannekoek
Noord-West: Ad Musters en Mart Bijwaard
2010
Voorzitter:Vacature
Secretaris: Bram Keijsers
Penningmeester: Loek Bosman (vanaf LB nr. 4 Deborah
van Toledo)
Public Relations: Lex van Garderen (vanaf LB nr. 4)
Ledenadministratie: Rob en Anke Kuipers
(vanaf LB nr. 4 Ate Ausma en Jessica Hootsen)
Bestuurslid/Evenementencoördinator: HendrikJan Wijers
Redactie: Maurits Schouten, Alfred Westenbroek, Pim van
Loon, Rob Spies en Harry Pannekoek
Clubshop:Willem Sustronk

Team Techniek: Henk Grootaarts
Taxaties: Eddy Loots
Webmaster: Pim van Loon
Fehac contactpersoon: Sjoerd Bloemkolk
Documentatie: Luciënne Zinsmeister
Magazijn:Wim Brooymans, Jeroen Peters, Patrick van
den Elshout, Arjan de Haas, Bob Zinsmeister en Rob
Höngens
Revisie-adviseur: Piet Hendriks
Regioleiders:
Noord: Eric Kooi (vanaf LB nr. 6)
Oost: Jan Pannekoek en Harry Pannekoek
Noord-West: Ad Musters en Mart Bijwaard
2011
Voorzitter: Cor en Gerrie Rutte (vanaf LB nr. 4)
Secretaris: Bram Keijsers
Penningmeester: Deborah van Toledo
Public Relations: Lex van Garderen
Ledenadministratie: Ate Ausma en Jessica Hootsen
Bestuurslid/Evenementencoördinator: HendrikJan Wijers
Redactie: Maurits Schouten, Alfred Westenbroek, Pim van
Loon, Rob Spies en Harry Pannekoek
Clubshop:Willem Sustronk
Team Techniek: Henk Grootaarts
Taxaties: Eddy Loots
Webmaster: Pim van Loon
Fehac contactpersoon: Sjoerd Bloemkolk
Documentatie: Luciënne Zinsmeister
Magazijn:Wim Brooymans, Jeroen Peters, Patrick van
den Elshout, Arjan de Haas, Bob Zinsmeister, Rob
Höngens en Maarten van der Vecht
Revisie-adviseur: Piet Hendriks
Regioleiders:
Brabant: Martien Jonkers (vanaf LB nr. 3)
Noord: Eric Kooi
Oost: Jan Pannekoek en Harry Pannekoek
Noord-West: Ad Musters en Mart Bijwaard
2012
Voorzitter: Cor en Gerrie Rutte
Secretaris: Bram Keijsers
Penningmeester: Deborah van Toledo
Public Relations: Lex van Garderen
Ledenadministratie: Ate Ausma en Jessica Hootsen
Bestuurslid/Evenementencoördinator: HendrikJan Wijers
Redactie: Maurits Schouten, Alfred Westenbroek, Pim van
Loon en Harry Pannekoek
Clubshop:Willem Sustronk
Team Techniek: Henk Grootaarts
Taxaties: Eddy Loots
Webmaster: Pim van Loon
Fehac contactpersoon: Sjoerd Bloemkolk
Documentatie: Luciënne Zinsmeister
Magazijn:Wim Brooymans, Patrick van den Elshout,
Arjan de Haas, Bob Zinsmeister, Maarten van der Vecht
en Ivo Groenendijk
Revisie-adviseur: Piet Hendriks
Regioleiders:
Brabant: Martien Jonkers
Midden: Gert de Haas (vanaf LB nr. 6)
Noord: Eric Kooi
Oost: Jan Pannekoek en Harry Pannekoek
Noord-West: Ad Musters en Mart Bijwaard
2013
Voorzitter: Cor en Gerrie Rutte
Secretaris: Bram Keijsers
Penningmeester: Deborah van Toledo
Public Relations: Lex van Garderen
Ledenadministratie: Ate Ausma en Jessica Hootsen
Bestuurslid/Evenementencoördinator: HendrikJan Wijers
Redactie: Maurits Schouten, Alfred Westenbroek, Pim van
Loon en Harry Pannekoek
Clubshop:Willem Sustronk
Team Techniek: Henk Grootaarts
Taxaties: Eddy Loots
Webmaster: Pim van Loon
Fehac contactpersoon: Sjoerd Bloemkolk
Documentatie: Luciënne Zinsmeister
Magazijn:Wim Brooymans, Arjan de Haas, Bob
Zinsmeister, Maarten van der Vecht en Ivo Groenendijk.
Arjan Verhulst en Erwin Braet (vanaf LB nr. 4)
Revisie-adviseur: Piet Hendriks
Regioleiders:
Brabant: Martien Jonkers
Midden: Gert de Haas
Noord: Eric Kooi
Oost: Jan Pannekoek en Harry Pannekoek
Noord-West: Mart Bijwaard

