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Brothers in Beetles & Ghia’s VWeetjes 

 

VRAAG: Over het verlagen van een voorzijde van een Kever of Karmann Ghia met 

torsievering (VW 1200, VW 1300, VW 1500 en Karmann Ghia Type 14) heb ik al heel 

veel gelezen. Maar wat zijn nu de voor- en nadelen van de verschillende 

mogelijkheden en wat is het verschil in kosten ongeveer?  

 

ANTWOORD: In principe zijn er 2 mogelijkheden om de kever aan de voorzijde te 
verlagen. De eerste wordt het meest gedaan en is het monteren van een verstelbare 

(verlaagde) vooras. De tweede mogelijkheid is het monteren van verlaagde 

spindels/fusees (zeg maar het tapeind waarop je remtrommel of -schijf gemonteerd 

wordt).  

 

Een combinatie van beiden gaat ook, dan wordt je kever erg laag.  
 

Omdat het duidelijk beschrijven van de op de markt verkrijgbare “kant en klare” 

systemen redelijk uitgebreid is geworden, kun je het document hier downloaden: 

http://www.brothersinbeetles.nl/documents/Voorzijde_verlagen.pdf. Er zijn velerlei 

andere mogelijkheden te bedenken en ook uitgevoerd, maar die zijn weggelegd voor 

de meer gevorderde “constructeurs”.  

 
Verstelbare vooras 

Hierbij zijn er weer 2 verschillende mogelijkheden: aanpassen van je originele Duitse 

vooras of het monteren van een nieuwe verstelbare vooras.  

In het eerste geval behoud je je Duitse vooras. De voordelen hiervan zijn dat je een 

as hebt die van betere kwaliteit is en daarnaast met geringe toleranties in elkaar 

gelast is, waardoor je in principe geen problemen krijgt met passing van het stuurhuis 
en met hoogteverschillen tussen de linker- en rechterzijde van je kever. De as moet 

dan wel in een goede staat verkeren.  

Om je vooras verstelbaar te maken, las je zogenaamde “adjusters” 

in. Hiervan bestaan 2 versies: de adjusters die je tussen beide 

asbuizen last (zie afbeelding) en de zogenaamde rasterplaatjes 

(bijvoorbeeld te verkrijgen bij www.frankys.nl). Qua onderdelen ben 
je dan zo’n EUR 75 kwijt, exclusief eventueel te vervangen rubbers 

en dergelijke.  

 

In het tweede geval, koop je een kant en klaar verstelbare vooras. 

Reken dan op zo’n EUR 200 exclusief eventueel te vervangen rubbers en dergelijke.  

 

Let bij de aanschaf en montage van een verstelbare vooras op de volgende punten:  
1) Als je erg laag gaat, zul je verlaagde fuseekogels moeten laten monteren. Dat 

komt op EUR 80 exclusief montage.  

2) Vaak heb je aangepaste (kortere) schokbrekers nodig.  

3) Let erop dat je “caster shims” monteert als je je kever alleen aan de voorzijde 

verlaagt. Deze monteer je tussen de onderste asbuis en de chassiskop om de 

geometrie van de vooras te corrigeren voor de verlaging. Gebruik altijd de 
(meegeleverde) langere bouten.  

4) In een enkel geval kan het nodig zijn om vergrote camber regelaars te gebruiken 

om het goed uitlijnen van een ver verlaagde kever mogelijk te maken.  

5) Laat je kever na het verlagen opnieuw uitlijnen.  

 

Sommigen denken dat het monteren van alleen kortere of stuggere schokbrekers al 

tot een verlaging leidt. Dat is niet het geval. De schokbrekers zijn over het algemeen 
niet de beperkende factor voor de veerweg van de vooras. Dat is de bevestiging van 

http://www.brothersinbeetles.nl/documents/Voorzijde_verlagen.pdf
http://www.frankys.nl/
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de veerpakkethouders. Het is overigens wel zo dat stuggere schokbrekers een betere 

wegligging tot gevolg kunnen hebben doordat de auto minder overhelt.  

 

Bij het verstellen van de rasterplaatjes moet je rekenen op ongeveer 1 cm verlaging 

(of verhoging) per versteld tandje.  

 

Voordelen van een verstelbare vooras 
 Iets lagere kosten (dan verlaagde spindels) 

 Traploos regelbaar qua verlaging en ook verhoging 

 

Nadelen van een verstelbare vooras 

 Inleveren van veercomfort als je een vooras ’65 -> hebt met fuseekogels. Bij ver 

verlagen kan de veerweg zelfs nagenoeg verdwijnen. Uiteindelijk betekent dit ook 
een grotere belasting op de vooras en de chassis(kop).  

 Verandering van de as-geometrie waardoor er problemen met de wegligging 

kunnen ontstaan (bijvoorbeeld het niet automatisch rechttrekken van de auto bij 

het uitkomen van bochten).  

 

Verlaagde spindels 

Onderstaand verhaal is gebaseerd op onze eigen ervaringen met 
de verlaagde spindels van het Amerikaanse bedrijf CB 

Performance. Let op: er zijn verschillende spindels voor steek 

5*205 trommelremmen (Wide 5), 4*130 trommelremmen en 

4*130 schrijfremmen (en daarnaast voor de 1302 en 1303 

modellen).  

 
Verlaagde spindels zijn relatief duur, reken op zo’n EUR 225 per set. Zelf importeren 

uit de USA kan goedkoper zijn bij een lage Dollar koers, maar reken op eventuele 

bijkomende kosten voor invoer en douane.  

 

Het monteren van verlaagde spindels neemt iets minder tijd in beslag dan het 

monteren van een verstelbare vooras (lassen, overzetten van de veerpakketten en de 
draagarmen en dergelijke).  

Verlaagde spindels geven naast een vaste verlaging van zo’n 6.35 cm, een geringe 

spoorverbreding van zo’n 0.6 cm per zijde. Dit geeft soms problemen met het 

uitsteken van de wielen buiten het spatbord en het aanlopen van de banden tegen het 

spatbord. Het grote voordeel van verlaagde spindels is het behoud van de originele 

as-geometrie en het volledige veercomfort.  

 
Het demonteren van de originele spindels wil nog wel eens problemen geven. Dit is 

met name van toepassing op het verwijderen van de onderste fuseekogel uit de 

spindels. Zie de andere VWeetjes op onze site voor een slimme en handige methode 

hiervoor.  

 

Let bij de aanschaf en montage van verlaagde spindels op de volgende punten:  
1) (Balljoint modellen) zijn niet toepasbaar op bouwjaren voor 1969.  

2) Naast de verlaging van 6.35 cm, is er per zijde een spoorverbreding van zo’n 0.6 

cm. Dit kan problemen opleveren met het aanlopen van de banden in de 

voorspatborden.  

3) Bij draagarmen waarvan de onderste fuseekogels voorzien zijn van vetnippels, 

moeten deze verwijderd worden, anders kunnen de velgen aanlopen (zoals bij ons 

met 15 inch Porsche Baby Fuchs velgen). Je kunt de vetnippels het beste 
vervangen door (eventueel ingekorte) inbusboutjes zonder kop.  
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4) Let erop dat je “caster shims” monteert als je je kever alleen aan de voorzijde 

verlaagt. Deze monteer je tussen de onderste asbuis en de chassiskop om de 

geometrie van de vooras te corrigeren voor de verlaging. Gebruik altijd de 

(meegeleverde) langere bouten.  

5) Laat je kever na het verlagen opnieuw uitlijnen.  

 

Vergis je absoluut niet in de verlaging van 6.35 cm van verlaagde spindels! Dit klinkt 
als een relatief geringe verlaging, maar in werkelijkheid is de verlaging na montage 

toch fors! Let er op dat je veel sneller het wegdek raakt en dat dit met name gebeurt 

bij verkeersdrempels en oneffenheden, maar ook als je op een smalle weg de berm in 

moet.  

 

Voordelen van verlaagde spindels 
 Behoud van het originele veercomfort in combinatie met de “coole looks” van een 

(ver) verlaagde vooras.  

 Behoud van de originele VW as-geometrie waardoor het weggedrag (mits juist 

uitgelijnd) ook origineel blijft, afgezien van het feit dat de voorzijde van de auto 

dichter bij het wegdek komt.  

 

Nadelen van verlaagde spindels 
 Hogere kosten (dan een verstelbare vooras).  

 De verlaging is niet verstelbaar, vrij fors (6.35 cm) en je kunt de verlaging niet 

makkelijk ongedaan maken.  

 Niet alle banden en wielen zijn vrijuit toepasbaar in verband met mogelijk 

aanlopen van de banden tegen de spatborden. Er gelden beperkingen ten aanzien 

van toepasbare bandbreedtes en velgdiameters (mogelijk vanaf 15 inch).  
 

Ter vergeljiking, onze kever is vooraan met een nieuwe verlaagde vooras verlaagd en 

achteraan zijn de torsiestaven verdraaid. Onze Karmann Ghia is voor verlaagd met 

verlaagde spindels en achteraan zijn de torsiestaven verdraaid. Hierbij hebben we 

smallere en lagere banden moeten monteren i.v.m. het aanlopen v/d wielen tegen de 

spatborden. 
 

Hopelijk ben je een stukje wijzer geworden van dit verhaal.  

 

 

Inmiddels hebben we het verlagen van de achterzijde ook uitvoerig 

omschreven in een artikel. Dat artikel is ook van onze website te downloaden 

(klik daarvoor hier). 
 

 

 

NOTES: het verlagen van de voorzijde van een VW 1302 of 1303 kan door middel van 

verlagingsveren; het verlagen van de voorzijde van een VW Type 3 en een Karmann 

Ghia Type 34 kan door middel van het verdraaien van de torsievering (analoog aan de 
achterzijde); het verlagen van de voorzijde van een VW Transporter T1 (Spijlbus) of 

T2 kan door middel van het toepassen van een verstelbare vooras, maar wordt veelal 

gedaan door toepassing van verlaagde spindels.  

http://www.brothersinbeetles.nl/documents/Achterzijde_verlagen.pdf

