aanschaf door de eerste eigenaar en een deel van de hierboven vermelde beschrijving. De andere eigenaren heb ik niet
kunnen achterhalen.
Origineel Zweeds kentekenbewijs
Tot slot vond ik via internet de man die de auto in 1990 vanuit Zweden in Duitsland heeft geïmporteerd. Het bleek niet
één man te zijn maar twee broers met (naar ik begrepen heb)
een Zweedse moeder en een Duitse vader, die in hun studententijd als bijverdienste kevers vanuit Zweden naar Duitsland importeerden. Eén van de broers woont inmiddels in
Engeland. Hij had in Hamburg nog originele papieren van mijn
kever. Meer dan een jaar na mijn verzoek daartoe, stuurde hij
mij die toch nog geheel onverwacht toe. Behalve een paar
‘Bilprovning’ rapporten (de Zweedse APK-keuringsrapporten), kreeg ik ook vier ‘Fahrzeug-Untersuchungsberichten’
(de Duitse APK keuringsrapporten). Die waren allemaal van
april en mei 1990. Daaruit blijkt dat het niet eenvoudig is
geweest om de wagen in Duitsland na het importeren APK
goedgekeurd te krijgen.
Het mooiste was echter, dat ik het originele Zweedse kentekenbewijs kreeg. In Zweden bestaat dat uit een ‘Registreringsbevis Fordonsdel’ (voertuigdeel), dat de gegevens van
de wagen beschrijft, en een ‘Registreringsbevis Rapportdel’.
Dit laatste legt de gegevens van de eigenaar vast.
Mijn brilkevertje heeft in Zweden rond gereden met de kentekens L40423, M63376 en GJG436-8. En in Duitsland onder
Plö-A32 (Plön). In december 2009 kreeg ik nog een kerstkaart uit Zweden, en wel een heel bijzondere van ongeveer

De laatste Zweedse
eigenaar Bo Erik Jönsson,
die in 1970 de lekkende
25 pk motor vervangt
door een modernere 30
pk. Gelukkig heeft hij het
spijltje laten zitten

40 bij 12 cm. Toen ik de envelop open maakte, was ik blij verrast: Bo Erik Jönsson had mij bij wijze van kerstgroet de originele nummerborden met het nummer M63376 opgestuurd,
die hij bij het opruimen van de zolder was tegengekomen!
Het nazoeken van de historie was een welkome afwisseling
tijdens het langdurige schuur- en plamuurproces.
In de volgende en laatste aflevering zal ik het gehele restauratieproces evalueren.

EVEN VOORSTELLEN

Wijnand Wassink, Katwijk aan Zee
Hallo medeleden, hierbij een berichtje van mij als nieuw lid. Ik ben
Wijnand Wassink, 52 jaar, getrouwd, 2 jongens (22 en 24 jaar),
helaas al 10 jaar W.A.O., daarvoor 25 jaar bij de Rabo-bank gewerkt, sinds 1988 wonend in Katwijk aan Zee.
Altijd al auto-gek geweest en nog steeds! Buiten de autofolders en miniaturen om, bezit ik reeds 11 jaar een echte klassieker. Dat varieerde van Fiat 500-giardiniera (stationuitvoering), Audi 100S-coupé, MG-midget, Renault 16TL, Fiat 600
Abarth,VW kever 1974 (1200), Ford Taunus 17M Super (badkuipmodel) tot, last but not least, een pracht van een gerestaureerde (1994) VW 1200 de luxe met Faltdach uit 1959,
gekocht op het Keverwinterfestijn Rosmalen 2010 (dus één
maand geleden) bij VW-Classics uit Someren. Waarom eigenlijk een kever?
Droom kwam uit
Eigenlijk moet de vraag zijn: waarom niet? En waarom zo laat
pas? Mijn vorige klassiekers kocht ik, maakte ik nog mooier
en verkocht ze weer (gelukkig meestal met wat winst)! Ik
heb intussen al wel veel leuke evementen en dergelijke bezocht. Door dat kopen/verkopen kon ik eindelijk mijn droom
verwezenlijken: een kant-en-klare, mooie, oude (en dus dure)
gerestaureerde kever uit 1959. En nog met open dak ook!!!

naar Drenthe, 5 personen erin, imperiaal van de Hema (Reaktor) erop, volgestouwd met koffers, losse spullen in de kattebak, in de bagageruimte losse kleding, groot stuk plastic
over de imperiaal (dat natuurlijk kapot scheurde onderweg).
Tijdens de lange rit, 2 x stoppen, op het plaid in het gras langs
de weg een appeltje laten schillen door je moeder (bermtoerisme), fantastisch was dat!! En de kever?? Die zwoegde voort
zonder enig tegensputteren, de hele vakantie lang!!! Je begrijpt nu wel, DAAROM!!!
En als ik nu met mijn kever toer, de verwarming aan heb, die
geur, dat dashboard, die motor. Alsof je weer bij je vader in de
kever zit. Ik hoop dit nog lang zo vol te houden natuurlijk! Zo,
nu weten jullie een beetje wie ik ben, en waarom, enz. Wellicht tot ziens bij een evenement van de enige echte luchtgekoelde volkswagenclub!

Waarom een kever?
Dat komt, zoals bij zovelen onder ons, voort uit vroeger!
Mijn oudste broer kocht een kever (1962), mijn vader heeft
2 kevers gereden (1968 en 1970), mijn oudere broer reed
een 1600 Tl (1970) en een heerlijk rijdende K70(1971). Zelf
reed ik in 1976 een Kever 1300 uit 1971. Dan die onvergetelijke vakanties, als kind, vroeger, met de kever van je vader
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LEDENMUTATIES
Nieuwe leden
Dhr. X. Xyzxyz,
Kever 1300 Cabriolet,
Kever 1200 Cabriolet,
Dhr. X. Xyzxyz,
Kever 1200 Cabriolet,
Dhr. X. Xyzxyz,
Kever 1300 Cabriolet,
Dhr. X. Xyzxyz,
Kever 1200 Cabriolet,

Blauw, 1966
Wit, 1958
Wit, 1958
Blauw, 1966

Adreswijzigingen
Dhr. X. Xyzxyz, Dorpsstraat 123, Lutjebroek
Dhr. X. Xyzxyz, Dorpsstraat 123, Lutjebroek
Dhr. X. Xyzxyz, Dorpsstraat 123, Lutjebroek
Wijziging autogegevens
Dhr. X. Xyzxyz, Dorpsstraat 123, Lutjebroek
nieuw: Kever 1200, Blauw, 1964, AA-12-34

Wit, 1958

AANGEBODEN / GEVRAAGD

Advertenties dienen schriftelijk opgegeven te worden bij de advertentie-redactie in Breda. t.a.v. Paulien Brooymans, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
De rubriek ‘aangeboden/ gevraagd’ is uitsluitend bedoeld voor de aankoop/verkoop van privé luchtgekoelde volkswagens, onderdelen, boeken, accessoires van
luchtgekoelde vw’s. Leden kunnen per jaar gratis maximaal 3 verschillende advertenties plaatsen, niet-leden betalen € 9. Dit bedrag graag bijsluiten bij de advertentie of overmaken op Giro 2915429 t.n.v. LVWCN te Driebergen. Maximaal 6 getypte regels per advertentie. De LVWCN is niet verantwoordelijk voor door
adverteerders aangeboden goederen en erkent geen verplichting tot opnemen van advertenties.Voor eventuele onjuistheden zijn wij niet verantwoordelijk.

AANGEBODEN
VW 1303 automatic 1,3
bj 1973, kl Senegalrood
erg mooie auto, slechts 58.000km
muv spatborden eerste lak
vr.pr € 6.950,-xxxxxxxxxx,Beuningen,
Tel 0xx xxxxxxxx
xxxxxxx@hotmail.com

Opwindklokje voor een brilkever
(bediening vanuit het dashbordkastje). Het uurwerk zelf behoeft
wat liefdevolle aandacht, want staat
al jaren stil. Beperkte doelgroep:
alleen reageren als je aantoonbaar,
d.m.v. de nieuwe ledenlijst, in het
bezit bent van een brilkever!
Doe een goed bod.
xxxxxxxxx, Waddinxveen,
xxxxxxxxxxx@zonnet.nl

LVWCN
ONDERDELEN
MAGAZIJN
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Speciaal voor clubleden heeft de LVWCN een
magazijn in XXXXX (Breda). We hebben veel
(gebruikte) onderdelen, maar kunnen helaas
niet alles leveren. Bel of mail daarom altijd eerst
of een artikel in voorraad is. Ook als dit niet het
geval is helpen wij u graag verder. De onderdelen die u nodig heeft moeten voor uw eigen
Volkswagen zijn.
In principe zijn wij op maandagavond aanwezig
en verder in overleg. Wilt u komen?
Maak eerst een afspraak.
Tel. : 06-xxxxxxxx (19.00 - 22.00 uur, ma t/m vr)
Email : magazijn@lvwcn.nl
Magazijn Luchtgekoelde VW Club Nederland,
Wim, Jeroen, Rob, Patrick, Bob.
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UIT DE OUDE DOOS

Deze keer een mooi voorjaars plaatje uit de oude doos. Het gaat hier om een VW 412 LE van 1973.

PERSFOTO

De Volkswagen Kever van 1960. Het eerste jaar met de knipperlichten op de voorschermen. De pijlpinkers zijn dan vervallen.
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