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Spontaan
verliefd
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door Bas Griffioen
Het is een 117E uit 1962:
Een 1500cc, met het stuur
aan de linkerkant en versnellingspook vanuit de vloer.
Ik wilde altijd een Karmann
Ghia, maar toen ik met een
maat een weekend motors,
speedway en auto’s aan
het bekijken was rondom
Birmingham, kwamen we op
een Ford evenement bij het
auto in Gaydon. We keken
daar eerst keurig naar al het
moois dat er stond, maar in
onze ooghoek hadden we dit
onbekende model al gezien.
Uiteindelijk ook die rij maar
eens goed bekeken: spontaan verliefd.
Eenmaal terug in Nederland
meteen gaan zoeken, weinig
te koop: een matige in Dortmund maar niet gekocht. Na
een tijdje de hoop opgegeven een een mooie B-Kadett
uit 1969 gekocht. Niet veel
later stond deze te koop in
Zweden. Ik besloot hem te
kopen vanaf foto’s en had
transport geregeld naar
Bremen, dan was het zelf
nog een dagje op en neer
met een oprijwagen. Een
goede technische controle
(met name de remmen) en
nieuwe banden is het enige
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Mooi fris zo met die
subtiele whitewalls

dat eraan gedaan is voor het
importeren en APK keuring
bij de RDW. Dat duurde al
met al wat lang (9 weken
van aankoop tot nummerplaten), maar ik heb er in de
nazomer van 2016 nog mee
kunnen rijden. Super mazzel
gehad want hij rijdt super
en ziet er nog erg strak uit
voor zijn 54 jaar. Dit is de
originele kleur: Caribbean
Turquoise. Wel een keer over
gespoten en aan de onderkant wel weer wat aandacht
nodig. Binnenkant nog
100% origineel en compleet.
Inmiddels weet ik dat er
nog slechts 8 geregistreerd
staan in Nederland, ik heb
ze bijna allemaal gevonden.
Doel is om een keer op een
evenement samen te komen
in 2017.
Kijk voor alle info over deze
auto op www.basgrifﬁoen.
nl/ford

Spiegels
gekocht
op eBay
UK en zijn
precies
goed.

Custom mattensetje
maakt het netjes
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