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klaart hij plechtig — is onze 
landgenoot ten volle uitgekomen 
met de zes doodnormale Vredestein 
Profilux banden op zijn vier gemon
teerde en twee reserve-wielen, zo nu en 
dan onderling verwisseld. De Engelse col
lega’s, die over acht banden van een speciaal 
semi-race-type beschikten, verklaarden Maus 
aanvankelijk voor gek, maar aan de finish praat
ten zij wel anders, en dat onze nationale crack op
recht enthousiast is over het nationale product, 
laat zich na deze overtuigende ervaring begrijpen!

De bekende Belgische Jaguar-enthousiast Herzet, 
strafpuntvrij rijdend „op het canvas”, krijgt in de 

slot-étappe 8 lekke banden, waarvan 4 in de 
laatste 100 km, en arriveert 4 minuten te laat

in Cannes. Adieu, Coupe des Alpes....... !
Wat die kardinale bandenfactor betreft, 

heeft Gatsonides het in twee opzichten 
goed ingepikt. Met een wagen, die on

geveer 200 km/uur haalt nooit har
der rijdend dan strikt nodig lijkt 

te zijn — „Ik ben werkelijk niet 
boven de 160 geweest”, ver-
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Uw radiateur

is geconstrueerd voor het

tropisch klimaat, dus • • • t

om overkoeling te De oudsie 

auto.fabriek 

ter wereld.
voorkomen is in ons land

OOK IN DE ZOMER

ROLHOESDE

Een Diesel kan Uw exploilafie 

weer op peil brengen.
A. ■*, *• •

MERCEDES-BENZ
heeff een zeer moderne 

Diesel- personenauto 170 D.

Vraag ons inlichtingen.

i

Tel. 772243VGRAVENHAGE, Bezuidenhoutseweg 20
VERKRIJGBAAR BIJ DE ERKENDE 
AUTOHANDEL * EEN PRODUCT VAN

SLEUTELS DER VEILIGHEID: BOSCH PRODUCTEN
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NASTELBARE

DUBBELWERKENDE

schokbrekers
Negen maanden of 30.000 
km garantie. Bovendien 
door rebuilt - omruilsys- 
teem slechts bij eerste
aanschaffing „volle” /

• %rqa,
oor wagens met te* 

lescopische en voor 
vele wagens met 
andere schokbre* i 
ker-constructie. /

7
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KONI
Voor iedere motorm de ideale bougie die millioenen 
keren in de gehele wereld haar 
betrouwbaarheid heeft bewezen. X

■
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R. S. STOKVIS & ZONEN N.V.
afd. automateriaal

Een volmaakte ontsteking is verkrijgbaar met

BOSCH BOUGIESè i.*

pe wtie

AMSTERDAM W.N.V. WILLEM VAN RIJN 
Haarlemmerweg 475 — Telefoon 86211 (4 lijnen)



SHELLen kwestie van „inzicht’*
In zaken komt het op een goed inzicht

bij een auto niet minder ?aan, maar
Daarom zitten in mijn wagen Evertidy 

bekledingshoezen. Die zijn mooi en blijven

• • • •

mooi. En de „eigen” bekleding van de 

wagen is nog fonkelnieuw 

als die later wordt inge- 

ruild; dat brengt méér 

op, dan Evertidy hoe
zen kosten!

ENm MOTOROLIE
Daa gaaf t/urmiïr 

/aageb/nee/ A

^ U kunt Uw Ever* 

tidy-hoezen kiezen uit 
meer dan 40 dessinst 
uitgevoerd in plastic• 
weefsels of textiel, met 
kunstleer afgezet. Vraag 
Uw garagehouder het 
Hamstra monsterboek /

E

*

Minder slijtage- 

minder kosten!
BEKLEDINGSHOEZEN

GEBR. HAMSTRA - WEESP
llüll!li!li!llillli!lül!liOliiJJilUUIIIIIIilllll!lllilliyillllllllllllliyilllllillillilllll!!üllllllUll!lllllllllll!!lllllUIllllllliUlllililil!ll,!'.;ii!ll!l!!lll



zU moest eigenlijk eens gedurende een wille-
★ 70 pk kopkleppenmotorkeurig half uur aan een willekeurige autoweg
* Synchro-mesh versnellings-alle langsrijdende wagens bekijken en de Austins bak

tellen! U ziet ze altijd en overal, honderden ★ Stuurschakeling
Austins! Zij, die ver en veel reizen, geven de * Onafhankelijke voorwiel*

veringvoorkeur aan Austin! Zij kennen die rustige
★ Vol-hydraulische remmenkracht, die snelle en soepele acceleratie, het
★ Onafhankelijk van elkander

pleizierige comfort en de voortreffelijke vering, verstelbare voorbanken met
die de hobbels uit élke weg haalt! Bovenal plaats voor drie personen

★ Dunlopillo-schuimrubber-kennen zij, die ver en veel reizen, de volstrekte
kussens op voor- en achter-Ibetrouwbaarheid van Austin, een verzekering banken

tegen alles wat op pech lijkt! ★ Grote gebogen voor- en
achterruiten

Gaat U met Austin met vacantie? Weet dan dat er een perfecte ★ Royale bagageruimte
service organisatie in alle landen van West-Europa achter U staat! i ★ Opvallend brede deuren

★ Echt lederen bekleding

Prijs f 9195.- ★ Uit voorraad te leveren

ondernemersprijs

extra voor scbuifdak f 120.-, extra voor vertvarmingsinstal-
latie met luchtverversing en voorruitverwarming f 155.-.

s r o k v i s &
140 DEALERS EN SUBDEALERS. OVERAL IN NEDERLAND.
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GEPATENTEERDE
ISOLATIE

turen 10 keer zo groot als hij hetMeer en meer geeft men <Je voor
keur aan CORALOX, omdat het allerbeste ceramische isolatie-mate-

riaal. dat gebruikt werd, voordatde voornaamste oorzaken van
CORALOX werd uitgevonden. Hetmoeilijkheden met de bougies weg
is drie keer zo sterk en zijn che-ncemt.

Vetslaan hij laag toerental • over- misclie samenstelling heeft een
basisch karakter.slaan hij te zware belasting - zelf-

Gebruik AC Bougies met gepa-ontsteking • oxydatie; «lat zijn de
tenteerde CORALOX om de pres-voornaamste moeilijkheden, waar-
taties en zuinigheid van uw wagen,van de isolatie oorzaak kan zijn.

CORALOX is de gepatenteerde truck, tractor, motorfiets of motor-
AC isolatie. Het warmtegcleidcnd boot te verhogen. Ook voor uw

motor is liet juiste type en «le 
juiste maat aanwezig.

vermogen is 4 maal en de electri- 
sche weerstaml bij hoge tempera-

MADE IN ENGlAND

Er zijn meer automobielen met AC 
Bougies uitgerust dan met enig ander merk.

I GENERAL MOTORS CONTINENTAL Naamloze Vennootschap

Branch Rotferdam - Parklaan 17 - Rollerdam
REGIONAL LINE JOBBERS
N.V.Electriciteitsmaatschappij Electrostoom Electroweg 22. Gorcumsche Auto-Centrale N. V. Haarstraat 59. Gorinchem

— Tel 2644 en 2645
Jan Gast Automateriaal N. V. Diergaardesingel 63*66. Rot- C.V. Auto-Onderdelen Mij. Hebu Stationweg 62. s Graven-
terdam - Tel. 51475 - haae — Tel. 180967
Handelmaatschappij „Atico" N.V. Stadhouderskade 157. B.W. v. d. Straaten & Zn N. V. Wolpherenwal lór, Gorinchem 
Amsterdam Z - Tel 98683 en 24231 1 - Tel 2786

Rotterdam - Tel. 82720

.
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dat men in de luchtvaart 

van stonde af aan zijn 

veiligheid aan de Vaeuum- 

producten toe vertrouwde, 

leverden in 1903 de grote 

pioniers, Wilbur en Orville 

Wright • de eersten die zich 

met een door motorkracht 

voortbewogen vliegtuig, 

gesmeerd niet Mobiloil, in 

de lucht verhieven.
De Vaeuum-olie had het 

luchtruim veroverd !

Gedurende de laatste 50 jaar nam de luchtvaart een enorme vlucht.

-.. • > ,-
m.

De Vacuum-smeeroliën 

werden aan de steeds 

hogere eisen aangepast: nog 

altijd gebruiken de grote 

luchtvaart maatschappijen, 

o.a. de Pan American 

Airways die met haar 

gigantische "liners" 

duizenden passagiers 

vervoert, voor een bedrijfs* 

zekere en economische 

werking der motoren de, 

meest betrouwbare 

smeerolie • Mobiloil!
.

!$ UW MOTOR VOLKOMEN BEDRIJFSZEKER EN ECONOMISCH?
Ook deze loopt veilig en ondervindt minder slijtage door ge
bruik van de olie, die de Vaeuum Oil Company door een 

ervaring van 86 jaar perfectionneerde tot de beste Heavy-Duty 

Motorolie - detergent-dispersive, uon-corrosive, anti-oxidant •
MOBILOIL!

LAAT OOK UW CARTER VULLEN MET

's werelds meest gekochte automobielolie

i

* °j* HAAJSültmJ

ook verkrijgbaar in bussen

ROTTERDAMN. V.
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Verhoog het rendement van Uw^—^ 

werkplaatsgereedschap tegen LAGE

met een
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DRAAIBANKSUJP: v I• • •X

APPARAAT • •-•

><< $:><3Een complete sortering onderdelen van 
elk door ons gevoerd merk houden wij 
steeds in voorraad. Ook incourante 
onderdelen. Prompte bediening I Bij 
schriftelijke of telefonische bestelling, 
nog dezelfde dag verzending per snelste 
gelegenheid.

RUILMOTOREN-SERVICE 
Tegen matige prijs eenvolledig gere
viseerde motor in ruil voor de oude.

• .*
I Type GL3 m
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CHEVROLET 1Slijpt draaibankpunten, geharde spillen, 

enz. Ook voor het inwendig slijpen 
van spanklauwen, geharde borstels, 
draaibanktangen, enz.

IMPORTRICE VOOR NEDERLAND

JOH. WESTHOF IM & EXPORT MIJ N.V
Dr. Kuy perst raat 23 Den Haag. Telefoon: 11.02.84, 11.39.78, 11.38.01.

M Lever ing uitsluitend via da handelM 
VERVAARDIGD DOOR WOLF ELECTRIC TOOLS LTD., LONDEN, ENGELAND

Levering door uw 

eigen 
garage
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AUTOMOBIELBEDRIJFN.V. $i

pV H
FIRMAH c■

Hjjrstraat 59 Gorinchem fel K 1830 • 2644w.v.w.v.y
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SLEUTELS DER VEILIGHEID: BOSCHPRODUCTEN
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Goede ontsteking
is onontbeerlijk voor iedere motor. 
De BOSCH Super-Bobine geeft een 

onuitputtelijke dosis nieuwe kracht.

Wie betrouwbaar wil rijden gebruikt een
BOSCH Super-Bobine j

CE 7£/KSo

N.V. WILLEM VAN RIJN AMSTERDAM W. 
Haarlemmerweg 475 - Telefoon 86211 (4 lijnen) 90203
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I Opgericht 1903OFFICIEEL ORGAAN VAN DE

KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE AUTOMOBIEL CLUB
Hoofdredacteur: HERMAN LEVÏ.
Redacteur: J. C. VVARNINü. Redactie-adres: Lange Vijverberg 10, ’s-Gravenhage, teL 184130 •. Uitgave: BOOM- 
RUYGROK N.V., Uitgevers- en Drukkersbedrijf, tel, 17450,giro 37758, Ged. Oudegracht 138, Haarlem. Abonnements
prijs ƒ 12,50 p. j. Losse nummers ƒ 0,40. Leden van de K.N.A.C. ontvangen „De Auto" gratis. Advertentie- 
opgaven te adresseren: Administratie „De Auto”, Gedempte Oudegracht 138, Haarlem. Vertegenwoordigers van 
de afdeling advertenties voor Groot Brittannië: Joshua B. Powers Ltd., 14 Cockspur Street, London S.W. 1, 
Voor de Verenigde Staten en Latijns Amerika: Joshua B. Powers Ine., 345 Madison Avenue, New York 17. 
Voor België, Luxemburg en Frankrijk: A. Grollenberg, Buchholtzstraat 4, Brussel, Tel. Privé 471875. Bureau 122522.
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cMÜe achttien!
Zondag werd ten aanschouwe van een zeer talrijk publiek, op het Zandvoortse circuit 

de Grote Prijs van Nederland gehouden. Even na de start vlogen de achttien deelnemers 

en bloc af op de Tarzan-bocht. Links vooraan Ascari. Op de tweede plaats de 

Engelsman Hawthorn met Bristol-Cooper. Tussen beiden in de Ferrari van Farina, 
geflankeerd door de Gordini’s van Behra en Trintignant.

B.



daaraan moesten wij denken, toen 
wij op onze wegen reeds verschillen
de keren wagens achterop reden, die 
het stuur aan de rechterkant had
den. Het waren toevallig geen wa
gens die onder een Engels nummer 
reden, maar auto’s die blijkens de 
nummerborden hier te lande thuis 
horen. En nu viel het ons op, dat de 
bestuurders in geen enkel geval het 
steeds gebruikte motief der voor
standers van het rechtse stuur waar 
maakten, dat men daardoor als het 
ware gedwongen wo?dt om goed 
rechts te rijden. Integendeel. Ook zij 
behoorden tot de hierboven gesigna
leerde bermschuwen of witte-lijn- 
aanhangers. En dat is ons eerlijk 
gezegd toch wel erg tegengevallen, 
omdat wij er nog altijd in hadden 
geloofd, dat het met het rechtse 
stuur inderdaad veel gemakkelijker 
was om goed rechts te houden. In 
dat opzicht hebben wij dus alweer 
een illusie minder.

ftantekeningen
van een

gevaar oplevert voor degene die op 
eerstgenoemde weg rijdende vol
doende waarborgen voor zijn veilig
heid meent te vinden in zijn voor- 
rangsrecht. Weliswaar gaan wij van 
het standpunt uit, dat dit voorrangs- 
recht hem nog niet ontslaat van de 
verplichting om de nodige voorzich
tigheid te betrachten, maar hij mag 
diezelfde of zelfs nog grotere voor
zichtigheid zeker verwachten van 
het verkeer dat deze voorrangsweg 
kruist. Wij hebben reeds tal van ma
len meegemaakt dat bestuurders 
van volgeladen bussen bijv. in volle 
vaart de voorrangsweg kruisten en 
zich dus hoegenaamd het hoofd niet 
braken over de vraag wat er met al 
hun passagiers zou gebeuren als te- 
zelfder tijd eens een bus met dezelfde 
snelheid op de voorrangsweg het 
kruispunt zou zijn genaderd. Over 
personenauto’s spreken wij dan nog 
maar niet eens, want die zijn in zo’n 
geval toch de mindere.

DE WITTE LIJN
Onze ervaringen van de laatste tijd 
zouden er op kunnen wijzen, dat de 
witte lijn, die naar wij menen als 
geleidingsstreep is bedoeld, zijn be
tekenis in die zin niet alleen gaat 
verliezen, maar zelfs een gevaar 
dreigt te worden. Het kan ook zijn 
dat het feit dat steeds meer bestuur
ders door die lijn worden aangetrok
ken en dus het midden van de weg 
houden, een gevolg is van de vacan- 
tiestemming waarin het mensdom 
verkeert. Want het is opmerkelijk, 
dat juist thans veel meer dat mid
den wordt opgezocht dan anders het 
geval is. Nu denke men niet dat het

FIETSERS OP DE AUTOWEG
Toen wij kortelings kennis namen 

van de klacht van de Belgische 
Rijkswacht over het gedrag (wan
gedrag dan) van Nederlandse wiel
rijders op de Belgische wegen en 
daarover te dezer plaatse het onze 
hadden gezegd, konden wij niet ver
moeden dat wij in eigen land nog 
veel zondelinger ervaringen op dit 
gebied zouden opdoen.RECHTS OF LINKS STUUR

Zolang de automobiel bestaat is er 
ook altijd de strijdvraag geweest 
welke positie van het stuurwiel de 
meeste aanbeveling verdient. Het 
wil ons voorkomen, dat het over
grote deel van de automobilisten in 
de landen waarin rechts moet wor
den gehouden en links voorbij gere
den, het linkse stuur op de juiste 
plaats vindt aangebracht. Even zeer

de snelsten der snellen zijn die zich 
hieraan schuldig maken, want dan 
zouden wij er niet zoveel bezwaar te
gen hebben, aangezien zij het ove
rige verkeer weinig of geen belem
meringen in de weg leggen. Het zijn 
echter meestal de langzame rijders. 
En die maken de zaken er niet be
ter op, want meestal moeten zij van 
het midden worden weggetoeterd, 
wat dikwijls met moeilijkheden ge
paard gaat, vooral wanneer de de
linquent aan het stuur van een wa
gentje) zit dat niet bijster geruis
loos is.

De bermschuwen, dat zijn zij die 
er een heilige angst voor hebben om 
behoorlijk rechts te houden, ten 
einde het snellere verkeer gelegen
heid te geven zich veilig voort te 
bewegen, hebben nu dus gezelschap 
gekregen van de witte-lijn-aanhan- 
gers. En tezamen vormen zij een ca
tegorie van weggebruikers die er het 
snelverkeer niet gemakkelijker op 
maken.

P Besr

Ofschoon wg er weinig prijs op 
stellen om des Zondags er per auto 
op uit te trekken, gebeurt het wel 
eens dat wij noodgedwongen daartoe 
moeten overgaan. En de laatste 
maal dat zulks geschiedde hebben 
wij het merkwaardige geval meege
maakt dat wielrijders zich hoege
naamd niets aantrokken van de ver
keersregels die voor onze autowegen 
gelden. Het is o.i. al erg genoeg dat 
bromfietsers, die hoegenaamd niet 
van wielrijders zijn te onderscheiden, 
van deze wegen gebruik mogen ma
ken, maar dat deze dan gewone fiet
sers meetrekken gaat ons toch wel 
wat al te ver. Temeer, omdat naast 
de rijweg waarop deze overtreding 
plaats vond — en het was een druk
ke rijweg —zich een prachtig rij
wielpad bevindt!

En alsof deze ervaring op die dag 
nog niet voldoende was, reden wij 
later enige groepjes wielrijders 
voorbij, die bij ontstentenis van een 
rijwielpad het gemakkelijker hadden 
gevonden om in plaats van een bin
nenweg de weg te gebruiken die dui
delijk als weg alleen voor motorrij
tuigen bestemd is aangegeven. Dat 
zoiets mogelijk is bewijst overigens 
dat er aan het verkeerstoezicht op 
onze wegen nogal het een en ander 
ontbreekt.

*

als de Engelsman het op prijs stelt, 
dat hij in zijn land, waar links wordt 
gehouden, het stuurwiel aan de 
rechterzijde van zijn wagen heeft.

Nu en dan duiken in de interna
tionale vakpers polemieken op over 
dit vraagstuk, hetgeen dus bewijst 
dat er ook automobilisten zijn die 
het met de gebruikelijke plaats van 
het stuurwiel niet eens zijn. En

VOORRANGSGEVAREN
Het is met de voorrangcwegen in 
onze steden niet altijd je dat. De 
wielrijders schijnen er hoegenaamd 
geen begrip van te hebben wat hun 
betekenis feitelijk is, maar ook auto
mobilisten kunnen soms zonderling 
omspringen met de plichten die hun 
door het naderen van een voorrangs
weg worden opgelegd. Wie bijv. het 
kruispünt in Den Haag kent van Be- 
noordenhoutseweg en Van Alke- 
madelaan, zal het met ons eens zijn 
dat dit tijdens de uren dat er geen 
verkeersagent staat, een voortdurend
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Dapper gevecht der beide Neder
landse coureurs, die een belofte 
voor de toekomst inhouden — 

Medogenloze strijd in zeer span
nende 500-cc race.

het ogenblik, in het voorbg stuiven kenbaar gemaakt, 
dat hg het trainingsronde-record, dat sinds 1950 op 
naam stond van Sommer, met 1 min. 51,8 sec., had ge
broken. Het verschil van een halve seconde scheen As- 
cari echter slechts matig te bevallen. Onder het motto 
„zeker is zeker” legde hg er nog een schepje op: 1 
min. 50,5 sec. werd het, 1 min. 50,1 sec. en toen — het 
publiek zat met stopwatches in de hand, 1 min. 49,6 
sec.! Een applaus beloonde de sympathieke Italiaan, 
een applaus, dat tot een kleine ovatie werd, toen er 
1 min. 48,7 sec. werd genoteerd en daarna 1 min. 48,4 
sec.! Toen ging de wagen achter de pits. Een gemid
delde snelheid van 139,251 kilometer per uur voor het 
Zandvoortse circuit, dat door zgn vele bochten als 
langzaam moet worden beschouwd, moest dan ook wel 
ongeveer de limiet vormen. Farina was intussen ook 
lang niet mis. Na eerst tussen de 1 min. 50 en 51 se
conden te hebben genoteerd, bracht ook hjj z^jn ronden 
onder de vijftig. Hij eindigde die eerste trainingsmid- 
dag met 1 min. 49,4 sec. Gemiddelde uursnelheid 
137,978 km. Villoresi was de „langzaamste” van het 
Ferrari-trio. Hij kwam niet eens onder het record van 
Sommer. Evenaarde dit alleen maar! De Gordini’s, met 
als coureurs Behra, Trintignant en Manzon, konden 
de supersnelheden der Ferrari’s nauwelijks benaderen. 
Hun snelste ronden waren resp.: 1 min. 55,8 sec., 1.53,8 
sec. en 1 min. 57,4 sec. De uitstekende vorm van Trin
tignant, die er oorzaak van was geweest dat men hem 
had aangewezen voor de plaats die oorspronkelijk aan 
Prins Bira was toegedacht, bleek de Fransman dus 
nog niet in de steek te hebben gelaten. Hij was de snel
ste der drie Gordini-rijders. De 21-jarige Hawthorn 
zat met zijn tijd (1 min. 54,5 sec.) precies tussen de 
Gordini’s in. Teleurstellend waren de tijden welke door 
de Zuid-Amerikanen Landi en Bianco met hun nieuwe 
Maserati’s werden gemaakt. Resp. 2 min. 02,1 sec. en 
1 min. 58,2 sec. Teleurstellend was ook het eerste op
treden van Jan Flinterman, die de Maserati uit de
zelfde stal, niet sneller dan in 2 min. 09,5 seconden het 
circuit kon rondrgden. Verkeerde schokbreker-afstel
ling bleek oorzaak van deze onbevredigende tgden te 
zijn. En inderdaad wist onze Nederlandse coureur zich

De Grand Prix van Nederland ving aan — zoals trou
wens elke Grote Prijs — met de training. Dus Vrijdag
middag om drie uur. Het begon op deze oefenmiddag 
anders dan anders. Doorgaans is het zo, dat er op zo’n 
eerste dag niet hard aan trainen wordt gedaan. Pas 
op! Bijna alle rijders waren present. De enige die het 
vrij schaarse publiek niet liet zien wat er in zijn wagen 
zat was Macklin, die wel aanwezig zijnde, zgn H.W.M. 
om redenen van „interne” aard afstond aan zgn stal- 
genoot Hamilton. Alleen Stirling Moss was nog niet te 
Zandvoort aangekomen. En dat kon ook moeilijk, daar 
hij zich had verbonden om Zaterdag, in Engeland, deel 
te nemen aan de negen-uurs wedstrijd op Goodwood. 
Voor deze jeugdige Engelsman schijnt het woord „over
laden” voor een raceprogramma niet te bestaan! Zon
dagmorgen zou hij eerst op het circuit kunnen ver
schenen om dan — met vooraf gegeven toestemming 
van de K.N.A.C.-Sportcommissie, een paar ronden met 
zijn E.R.A. ten beste te geven. Aangezien voor de 
startopstelling slechts de tijden gelden gemaakt tgdens 
de officiële trainingsuren — en de Zondagmorgen kon 
als zodanig niet worden gekwalificeerd! — verspeelde 
hij hierdoor zijn kans op een goede positie aan de start. 
Vermoedelijk voor het eerst in zijn — overigens nog 
jonge leven — moest hij zich dus met de hekkesluiters- 
plaats tevreden stellen.

De eersten die de baan opsnelden waren de vuur
rode Ferrari’s, waarvan een ieder wonderen verwacht
te. En die wonderen bleven dan ook niet uit. Ascari 
en Farina deden het eerst — evenals Villoresi, die uit
eindelijk toch in plaats van Taruffi door de stal uit 
Modena was afgevaardigd, wat kalmpjes aan. Maar 
nauwelijks waren er een paar rondjes gedraaid, of As
cari vond het welletjes met dat rustige gedoe. Sneller 
en sneller ging het, totdat uit de Ferrari-pit het be
kende zwarte „schoolbord” te voorschgn werd gehaald, 
waarop met duidelijke witte cijfers geschreven stond: 
1 min. 51,3 sec. Aldus werd ’s werelds beste rijder van

FOTO IN DE KOP: In de bocht voor de Hunzerug hielden de coureurs, in 
de eerste ronde, wapenschouw. In volgorde van doorkomst: Ascari met 
Ferrari, Hawthorn met Bristol-Cooper, Farina met Ferrari- Trintignant en 
Behra beiden met Gordini, Villoresi met Ferrari, Macklin (HVVM), Wharton 
(Frazer^Nash) en Landi met Maserati.
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Stirling Moss (2), Wieken (18) en Evans voerden in 
de vijfhonderd-cc race een verwoede strijd. Eén voor 
één wisten zij nog, voordat de top van de Hunzerug 
was bereikt, de Belg Hanlet (8) — die hun daarbij 
overigens gjen haar-breed in de weg legde — voorbij 
te komen.

aan zijn officiële plaatsvervanger 
Gregory, wiens beste tijd (reglemen
tair) meetelde voor het opstellen van 
de „volgorde van vertrek”, zoals 
iemand op de tribune de startpositie 
betitelde.

Een regenbui, zoals wij zelden mee
maakten, teisterde aan het einde van 
de middag rijders en publiek, waar
door de training op het laatst in let
terlijke zin in het water kwam te 
vallen.
De race der kleinen die groots was
Het voorspel tot de Grote Prijs van 
Nederland, de wedstrijd der vijfhon- 
derdjes, was nog spannender dan 
verwacht werd. En aangezien de ver
wachtingen hoog gespannen waren, 
kan men nagaan hoezeer er door de 
liefhebbers van een wedstrijd is ge
noten, toen de 500 cc-wagentjes in 
volle actie ronde na ronde draaiden, 
totdat de voorgeschreven afstand, 
zijnde 71,281 kilometer (17 ronden) 
was afgelegd. Aan de start stonden, 
in onderstaande positie:

f

gedurende de trainingsuren op Za
terdag, boven Landi te klasseren. De 
andere Nederlandse coureur, v. d. 
Lof, bleef met zijn tijd 3,6 seconden 
boven die van de, eveneens een 
H.W.M. rijdende, Engelsman Hamil- 
ton, die 1 min. 55,8 sec. als snelste 
trainingsronde noteerde.

Nadat het enorme vuurwerk der 
Groten, met — het zij bekend — hier 
en daar een sisser, was afgestoken, 
was het de beurt aan de vijfhonderd- 
jes om zich in de arena te begeven. 
Zo groot als de animo bij de twee- 
liters was geweest, zo weinig plezier 
schenen de kleine wagens in het trai
nen te hebben. Slechts de auto’s van 
de Belgen Hanlet en Van Hauw, van 
de Engelsen Wieken, Evans en Moss 
(bestuurd door Gregory) en van de 
Nederlander Groenhart verschenen 
in de baan. De tijden lagen alle om 
de 2 min. 20 sec., met uitzondering 
van die van Dr Groenhart, die aan
merkelijk hogere tijden maakte, ter
wijl hij voor snelle ronden, gezien 
zijn prestaties in de sportwagenra
ces, toch niet bepaald bevreesd is. 
Door de weinige animo die in het 
veld der 5-honderdjes aan de dag 
werd gelegd, ging deze eerste trai- 
ningsmiddag min of meer als de be
kende nachtkaars uit.

met zijn Bristol-Cooper vlak in de 
buurt van het meergenoemde record 
van Sommer. Hij verzekerde zich 
met een tijd van 1 min. 51,5 sec. de 
derde plaats in de startpositie, voor 
Villoresi! Veel adembenemends le
verde deze tweede trainingsmiddag, 
waarnaar het publiek in groten ge
tale was komen kijken, na de re- 
cordverbrgzeling niet meer op. 
Slechts enkele coureurs wisten hun 
tgden van de voorgaande dag te ver
beteren. Aanmerkelijk gunstiger 
kwam echter Flinterman uit de bus, 
zoals hierboven reeds werd medege
deeld ( 2 min. 01,8 sec.)

Aan de training der vijfhonderdjes 
werd enige kleur gegeven door het 
thans in de baan verschijnen van de 
Engelse favorieten Brandon en 
Brown, die kwamen, zagen en de 
eerste en tweede startpositie ver
overden. Dr Groenhart wist zijn tijd 
van de vorige trainingsdag met 13 
seconden te verminderen, maar 
moest zich niettegenstaande dit, toch 
met een minder gunstige plaats aan 
de start tevreden stellen. Stirling 
Moss, die ook voor het nummer der 
500-wagens had ingeschreven, maar 
wegens bovengenoemde reden niet 
kon trainen, liet het oefenen over

Brandon
(Cooper)

2.12,3

Brown
(Cooper)

2.10,5

Wieken
(Cooper)

2.13,2
Whitehouse

(Cooper)
2.17,7

van Hauw 
(DB.)
2.22,7

Groenhart
(Cooper)

2.40,1

Evans
(Cooper)

2.13,3
Habin

(Leston Sp.) 
2.20,5

Moss
(Cooper)

2.19,8
Hanlet

(J.B.S.-Jap)
2.23,1

Göttgens
(B.M.W.)

2.48,8
(De tijden geven de snelste trainingsronden aan).

Na de start, waarbjj Brown in de 
eerste ronde aardig uitloopt, ont
spint zich een wanhopige strijd om 
de tweede plaats tussen Wieken, 
Moss, Habin en Evans, een strijd die 
zich langzaam maar zeker ontpopt 
als een prélude om te komen tot een 
greep naar de macht in het veld: de

f
Tweede trainingsdag
Wie gedacht had — en daartoe be
hoorden ook wij — dat de Ferrari- 
coureurs Zaterdagmiddag niet meer 
zouden trainen, gezien de fraaie re
sultaten van de voorafgaande dag, 
die had het mis. Weer verschenen de
drie Italianen op de baan en.......
weer ging er een record aan stuk
ken! Ascari draaide de lieve tijd van 
1 min. 46,5 sec.!, zijnde een gemid
delde van 141,735 km per uur. Zo 
werd, op deze gedenkwaardige 16e 
Augustus voor het eerst in de ge
schiedenis van het circuit met een 
gemiddelde gereden dat boven 140 
kilometer lag. Farina benaderde As- 
cari’s record van de voorafgaande 
Vrijdagmiddag, 1 min. 48,6 sec. 
(gem. 138,994 km). De jeugdige, 
slechts 21 jaren tellende Hawthorn 
kwam wat zijn trainingstijd betreft,

RACE DER 500 cc-WAGENS IN DIAGRAM
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Evans, Stirling Moss (2) 
op de hielen volgende, 
deed ronde na ronde de 
grootst mogelijke moeite 
om zijn landgenoot voor
bij te komen. En toen hem 
dit uiteindelijk in de Tar- 
zanbocht gelukte, kwam 
zijn Cooper dwars op de 
baan te staan en daarna 
in het zand, waardoor zijn 
goede kans op een over
winning verkeken was.

4

Na de race liep de Engelse rijder 
gelukkig, slechts zijn handen in ver
band, weer rond achter de pits. On
dertussen is onze Nederlandse rijder 
Dr Groenhart, die te kampen had 
met een onwillige motor, waaruit 
de vreemdste geluiden opklonken, 
bij zijn helpers gestopt. Wegens mo
torstoring moet hij in de veertiende 
ronde opgeven. De Limburger Gött- 
gens klasseerde zich op vijf ronden.

Wg schermen niet gauw met het 
woord „Heroïsch”, omdat daar an
ders, zo gezegd, vlug de klad in ko
men zou. Maar nu zijn wij geneigd 
deze superlatief te gebruiken, ter 
nadere aanduiding van de wedstrijd 
der vijf honderdjes (vijfhonderden 
mogen wij haast wel zeggen!), die 
zich Zondag jl. op het circuit van 
Zandvoort afspeelde. Voor de uitslag 
verwijzen wij naar het aparte kader 
dat in dit verslag is opgenomen.

De Grote Prijs
Eerlijk gezegd is de wedstrijd om de 
Grote Prijs van Nederland ons te
gengevallen. Het overwicht der fa- 
brieks-Ferrari’s bleek te groot en 
reeds na de eerste vijf ronden was 
het duidelijk dat, tenzij een der Ita
liaanse wagens de geest zou geven, 
er weinig kans op was, dat een an
dere coureur aan een der eerste drie 
plaatsen, die weggelegd schenen 
voor Ascari, Farina en Villoresi, te 
pas zou komen. Daarbij kwam nog, 
dat Hawthorn, die met zijn Cooper- 
Bristol een schitterende wedstrijd 
reed, van de vijfde ronde af tot aan 
het einde muurvast op de vierde 
plaats bleef liggen, zonder echter

leiding! De afstand tussen Moss en 
de hem op de hielen volgende Wie
ken, met de voortrazende Brown 
wordt zienderogen kleiner. Dan ge
beurt er iets vreemds in de Tarzan- 
bocht met de wagen van laatstge
noemde. Nauwelijks heeft deze de 
binnenrand gemillimeterd of hij komt 
in het zand terecht en blijft onwrik
baar staan. Dat was in de zesde ron
de. De kemphanen Moss, Wieken en 
Evans krijgen hierdoor de kans van 
hun leven om een plaats omhoog te 
schieten. Hetgeen geschiedt. De drie 
„gebroeders” gaan kop-aan-staart 
het moeilijkste gedeelte van het cir
cuit af, dat tussen Tarzanbocht en 
Hunzerug is gelegen en lappen in 
één moeite door, voor, in en op de
ze rug de in de weg zittende Hanlet, 
die hen echter zeer sportief, stuk 
voor stuk keurig gelegenheid tot 
passeren geeft. Intussen is Habin 
weer vlot gekomen en verbeten be
gint hij aan de achtervolging van de 
kopgroep. Gedurende twee ronden is 
de leiding in handen van Moss, maar 
het is een wankele troon die hij be
klommen heeft, want in de achtste 
ronde wordt hij er af gestoten door 
Wieken, die zijn regering echter ook 
slechts twee ronden weet vol te hou
den. Dan doet Evans een machtige 
staatsgreep. Hij komt als eerste door 
na de tiende ronde! Ook hem is geen 
lang leidersleven gegund. In de Tar
zanbocht komt hij dwars over de 
baan te staan met Wieken en Moss 
vlak in de buurt. Dat deze hem niet 
rammen is onbegrijpelijk. Het lijkt 
of ter plaatse met tovertrucjes 
wordt gewerkt. Het einde van de

goochelarij was echter dat Evans in 
het zand bleef staan en daar verpo
zing zocht tot het einde van de 
strijd. Moss bleef daarna de leiding 
behouden, maar moest alle zeilen bij
zetten om zich de hem belagende 
Wieken van het lijf te houden. Intus
sen is het vlak achter hen ook niet 
pluis. Habin, die alles op alles zet 
om zijn verloren zandbijttijd weer in 
te lopen, voert een geweldig duel 
met Whitehouse. Dan... net bij het 
beklimmen van de Hunzerug, ge
beurt het. Vermoedelijk doordat er 
aan de wagen van Whitehouse iets 
onklaar raakt, begint deze te slin
geren. In volle vaart komt hij in het 
zand terecht. Twee maal maakt de 
Cooper een salto en als deze voor de 
derde maal rechtovereind op zijn 
voorwielen komt te staan wordt 
Whitehouse er pas uitgeslingerd. 
Roerloos blijft de coureur in de duin
rand liggen. Roode-Kruishelpers 
snellen toe. Een brancard. Zou er 
voor het eerst op het Zandvoortse 
circuit een ernstig ongeluk zijn ge
beurd? Drie minuten is er benauw
de spanning. Dan komt de verlossen
de mededeling: „Niets gebroken, 
niets ontwricht, enkele snijwonden”.

1

Links: Het ongeluk liep goed af. Na een verwoede 
poging van Whitehouse om zich Habin van het 
lijf te houden, vloog de wagen van eerstgenoemde 
over de kop. Hoewel de Cooper er vrij troosteloos 
bij ligt en aldus het ergste doet vrezen voor de 
toestand van de coureur, bleek dat Whitehouse er 
met enkele wonden aan gezicht en handen was 
afgekomen.

Rechts: Kort na zijn ongeval kon Whitehouse zich, 
blij lachend over de goede afloop, weer te voet 
naar zijn pit begeven.

%
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Wat het verloop van de wedstrijd
betreft het volgende. Tegen half drie
gordden de coureurs zich ten strijde
aan. Zij stelden zich in onderstaande
startpositie op, waarbij de genoemde

trainingsrondentjjden, de snelste
weergeven:

AscariFarinaHawthorn
FerrariFerrariBristol-Cooper

1 min. 46,51 min. 48,61 min. 51,6
141,735 km.138,994 km.135,371 km

IVilloresiTrintignant
FerrariGordini

1 min. 51,81 min. 53 l135,026 km133,582 km

BehraWh ar tonManzon
GordiniFr-NashGordini

1 min. 54,51 min. 54.71 min. 54,8
131,832 km.131.602 km.131,487 km.

MacklinHamilton
HWMHWM

1 min. 55,21 min. 55,8
130,031 km130,351 kmBoven: Speciale startmotoren slaan 

die der racewagens aan. De Ferrari 
van Farina wordt aan deze operatie FrèreBiancoDowning

Connaugnt GordiniMaserationderworpen. Rechts van de ex- 
wereldkampioen neemt de jeugdige 1 min. 58,21 min. 58,21 min. 58,6

127,705 km.127,705 km.127,274 km.Engelsman Hawthorn plaats in zijn
v. d. LofFlintermanBristol-Cooper.

HWMMaserati
1 min. 59,42 min. 1,8
126,422 km123,930 km

LandiTornacoMossLinks: Stirling Moss met E.R.A., 
Manzon met Gordini en daarachter de MaseratiFerrariE.R.A.

2 min. 02.12 min. 03,7geen off. 
trainingstijd

HWM van Hamilton in de bocht voor
123.626 km.122,027 km.de Hunzerug.

MM

Rechts: Onze Ntderlandse coureur Dries van der
Lol met HWM voor het beklimmen van de Hunze
rug belaagd door de E.R.A.-rijder Stirling Moss, 
die zich op zijn beurt Hamilton (HWM) van het
lijf moet houden.
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rijd In drie oogopslagen kan men zien,
Irie dat Hawthorn zich tussen de Fer-
rjde rari’s wist te plaatsen, Wharton
nde zich tussen de Gordini’s indrong en
ide Flinterman zich, wat de Escuderia
3en Bandeirantes betreft, als tweede

man een plaats veroverde voor Lan-
di, maar achter Bianco. De start
was groots. Als één blok schoten de

• wagens na het vallen van de vlag
naar voren, een blok dat nog maari,5
weinig was „uitgerekt” toen dem.

» Tarzanbocht moest worden geno-
Boven-over onderlangsmen. en

vlogen de vuurrode Ferrari’s, deI azuren Gordini’s, de groene H.W.M.’s
en de fel geel gekleurde wagens der
Belgen langs de wjjde glooiing om♦,5 daarna vlak achter elkaar op dem.
Hunzerug af te snellen. Toen ver
vaagde het motorengeronk, het Boven: Jan rlinterman nam, nadat

zijn wagen wegens differentieel breuk 
de geest bad gegeven, de Maserati vanstierf weg. De eerste ronde voor de

G. P. van Nederland, welke dit jaar de Braziliaan Landi over. Hij reed een 
uitstekende wedstrijd. Achter hemvoor het eerst meetelde voor het
Ascari, juist op het moment dat hij zijn 
leermeester Villoresi heeft gelapt. 
Deze voorstelling ging echter niet door. 
Tegen het einde van de race kwam

wereldkampioenschap, inge-was
Maar nauwelijks het8,2 gaan. was

machtig geluid verstomd of het zwolm.
Villoresi weer in dezelfde ronde als zijn 
zegevierende landgenoot terecht.weer aan. Reeds verschenen de eer

ste wagens aan het begin van het
Rechts: Hawthorn, die zich met zijn 
Bristol-Cooper in het begin van derechte eind, waarop, later op de

middag, snelheden van over de twee- wedstrijd tussen de fabrieks-Ferrari 's
honderd kilometer per uur zouden had gewerkt, moest uiteindelijk in de 

Italianen zijn meerderen erkennen.Vil-i worden ontwikkeld. Voorop Ascari, loresi passeert hier de jonge Engelsman 
in de bocht voor de Hunzerug.

2.1 gevolgd door Hawthorn, die zich inm.
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Links: Macklin en Moss (vooraan) vergastten het
publiek op enkele spannende momenten. Achter
beide kemphanen de Gordini van Paul Frère.■
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GROTE PRIJS VAN NEDERLAND
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• pitstop

Stand opgegeven na 

afloop van elke ronde.
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qaqqnd pq uba snBjddB pq japuo 
‘uBuuapn^ ;qaj;jaA apuoa apuaj; 
ap ui ua uaddop ;o; uaqa; uaa 
;SQjq UBBnizBjg 9a ipajqosa^ snpiy 
•jpirBT uba uauiauaaAO uaSBM ap nu 
Qq ibz ijBBjdsjB suaSpA ‘uadopSdo 
uaqqaq a; pai;uajajjip pq uj qnajq 
uaa ‘SuiuiBj;-SBppiuiSBpja;BZ ap 
suapQ; siBuaAa ‘;qüiq j;bj3Sbjv uQz 
•;id ap jbbu Snja; ;dooi ua uuaq ap 
do azap paaqjBd Rh 'uajnq ;uoo;jaA 
uaSBM uQz :japq jo ‘;qooquBZJBj, 
ap Qq uapaqqfqpoui ui ;uioq ubui 
-ja;uiiji •sjaMnoqasao; ap Qq atpu 
-ja;suoa apuoj apuaAaz ap bm qaAna 
apjpz 'uauuiq ;id uQz Qq jaaM 
ftq ;dooi apuoa uaa bu ;uba\ '9;JBq 
uba piu aaiqoa uoop uba jaaM 
ja Qq ;bbS afsood uaa bm -uapaq 
-qQlpouipauSBH ‘jSajUBB aip joq 
aap uba Jnaanoo aspuBpiapaM azuo si 
pq ;ubav 'Plu jaAaij jbbui nu jbbui
‘P?Z SpUB;SSSuua[llB;iABJ 9P UBB
dop uaa SbbjS pQ;pB jbbmsjpm ;bp 
‘qaiqind aqfuiB; jaaz pq Qq Suq 
-ppjnapj, *dop;id apaaM; uaa uap 
-uoj jQa bm ’japjaA ua;qoaA uauuBui 
uanuaAaz ';in SBja;qaB uaqojqaS 
uaa suaSaAV ;iba Cjh -;ppuajS bj;xo 
suaa Sou uapuoa jaiA bu ;ip ua ;mp 
qaq pq aip oouBig pq si daoaS 
-;jbb;s ap Qg •uauiuioiqaSdo apuaSau 
ap jbbu apuat; ua apjp ‘apuat; 
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6|B“ uiaq ap ua uaq uassn; ;uijoa 
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-ppug sp ua uaSSq doq ap ubb 
s.uBJja.a aup ap apuoa apjöA ap 
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-xa ua ja;saaui;oojS 3subbiib;i ap 
ubb ubb;sjb uapoui s)BB{d apaaM; 
ufiz ujoq;MBH aSipSnaf apuapfu 
lOAlftp ua pj japuozfiq qao; ‘ap 
;jaaq apuoa apaaM; ap bu spaaa ;ubm 
•Subi jooa piM •uBJja.j - tuipjoo 
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:dBqaspzaS pSuauiaS uaa ;m Sou 
snp puopaq daojSdoq aa ’tsaaoïnA 
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apjaiA ap do ‘uapnoq a^ ua^o.w pBq 
jf!l ^aq uba buijb^ apuoa a^saaa ap
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-bosv ‘uazaMjaA sbm uauaqBAaS jap 
s^BBidjaaqjBd ap jbbu spaaj ‘pSazaS 
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had gemaakt. Het cordon rukt weer zal aantrèffen. Wij besluiten dit
in. Dan moeten de heren rijders hét relaas met het vermelden van de
zelf maar weten. En gedurende de snelste ronde — een pakkend slot!
hele lange race worden er geen ban- — welke nadat Farina met 1 min.
den gewisseld bij Ferrari. 50 sec. (gem. 137,22 km per uur)

Het veld is ondertussen gediminu- het record van Ascari had ge-
eerd. Paul Frère moest in de veer- klopt, weer op naam van laatstge

noemde kon worden geschreven, die 
net voor het einde, nl. in de 89ste 
ronde 1 min. 49,8 sec. noteerde 
(137,48 km per uur), door welke 
prestatie hij nu onomstotelijk we
reldkampioen is geworden, daar geen 
coureur hern in de nog resterende 
wedstrijden nog in punten kan inha
len. De eerste die hem met dit wel
verdiende succes gelukwenste was 
Prins Bernhard, die later op de mid
dag de K.N.A.C. de eer van een be
zoek aandeed.

Des avonds werden in het Zand- 
voortse Gemeentehuis de prijzen uit
gereikt door de Voorzitter der 
K.N.A.C.-Sportcommissie Ir J. Knip- 
horst, nadat eerst het woord was ge
voerd door de Burgemeester van ge
noemde badplaats en de Voorzitter 
van de K.N.A.C., Jhr J. Th. M. Smits 
van Oyen. Göttgens en Flinterman 
ontvingen de bekers voor de best ge
klasseerde Nederlanders resp. in de 
race van de 500 cc-wagens en de

NIEUWS
VAN ALLE KANT

tiende ronde uitvallen wegens een 
defect aan de koppeling van zijn Gor- 
dini
klepmankem enten vertoonde, 
hij valt uit, in de 27ste ronde ge
volgd door Downing, die tot de 
schrikbarende ontdekking kwam dat 
er geen oliedruk meer was, zodat 
het beter leek de Connaught voorlo
pig maar op te bergen.

In de 49ste ronde krijgt Ascari 
Villoresi te pakken. Maar dan vindt 
men het aan de pit welletjes en men 
geeft Ferrari’s eerste coureur een 
sein dat hij tempo minderen moet. 
Hierdoor krijgt Villoresi weer de 
kans door de achterdeur naar binnen 
te komen en in dezelfde ronde als 
Ascari en Farina te blijven. Wij zeg
gen ook: „samen uit samen thuis”.

Nadat Hamilton, evenals overigens 
alle HWM-rijders voor benzine heeft 
moeten stoppen en daardoor twee 
plaatsen is teruggevallen, zijn stal- 
genoot Macklin er, na eenzelfde

WIELDOPPEN UIT EN THUIS
%

Zondag 10 Augustus werd 
Packard-wieldop gevonden te Amers
foort (D. Fockemalaan). Deze is te 
bevragen bij ons lid de heer Koedijk, 
Soestdijkseweg 105 N te Bilthoven.

In Driebergen werd dezer dagen 
een aluminium wielsierschijf met 
rubberband gevonden, welke is terug 
te bekomen bij het Instituut voor 
de autohandel te Driebergen.

Verloren tussen 19 en 21 Juli op 
weg van Antwerpen over Breda- 
Dordrecht - Rotterdam - Den Haag - 
Wassenaar - Noordwijk - Leiden naar 
de Brasemermeer (v.v.) een Buick- 
wieldop. De vinder wordt verzocht 
zich met het Secretariaat van de 
K.N.A.C. in verbinding te stellen 
(Lange Vijverberg 10, Den Haag).

eenterwijl de Tornaco’s Ferrari
Ook

TIENDE WEGVERKEERSDAG 

K.N.A.C.
De tiende Wegverkeersdag _van de 
K.N.A.C. zal op Donderdag 30 Octo- 
ber in de grote zaal van het Kur- 
haus te Scheveningen worden gehou
den. Dit tweede lustrum van deze tot 
een belangrijke traditie geworden 
bespreking van alle facetten van het 
moderne wegverkeer belooft ditmaal 
bijzondere betekenis te krijgen, aan
gezien een aantal sprekers van naam 
zich bereid heeft verklaard inleidin-» 
gen te houden over de vraagstukken 
die van groot belang mogen worden 
geacht voor hen die zich met de ont
wikkeling van het verkeer op onze 
wegen en in de steden bezighouden.

Officiële uitslagr

500-cc RACE (17 ronden: 71,281 kilometer)

35 min, 21,5 sec; gem. 120,95 km h*
35 min, 23,6 sec; gem. 120,85 km h
36 min, 36,8 sec; gem. 116,83 km h
37 min, 7,1 sec; gem. 115,22 km b 
37 min, 9,4 sec;gem. 115,10 km h 
op twee ronden 
op vijf ronden

snelste ronde: Brown met Cooper 2 min. 00,1 sec gem. 125,132 km h*

1. Stirling Moss
2. Wieken
3. Habin
4. Leston
5. Brown
6. Swaelens
7. Göttgens

Cooper
Cooper VI
Leston Sp.
Leston
Cooper
Cooper
BMW

1

GROTE PRIJS VAN NEDERLAND (90 ronden: 377,37 kilometer)
:2 uur, 53 min, 28 sec; gem. 130,57 km h* 

2 uur, 54 min, 8,6 sec; gem. 130,57 km h 
2 uur, 55 min, 2,9 sec; gem. 130 km h

Ferrari 
Ferrari 
Ferrari 
Bristol Cooper op 2 ronden 
Gordini op drie ronden 
Gordini op drie ronden 
H.W.M. op vijf ronden 
H.W.M. op zes ronden 
Maserati op zeven ronden

1. Ascari
2. Farina
3. Villoresi
4. Hawthorn
5. Manzon
6. Trintignant
7. Hamilton
8. Macklin
9. Landi Flinterman

TRAINING ZANDVOORT
Zeer tot onze spijt werd in ons vo
rig nummer als toegangsprijs voor 
de training te Zandvoort, in plaats 
van ƒ 1,50, één gulden opgegeven. 
Onze verontschuldigingen aan dege
nen die hierdoor werden gedupeerd.

snelste ronde: Ascari (Ferrari) 1 mln 49,8 sec, gem. 137,48 km per uur.*
Dries van der Lof met H.W.M. werd niet geklasseerd, aangezien de voor geschreven 75 
ronden niet werden afgelegd. Oorzaak: langdurig pitoponthoud.
* Record.

Grand Prix. De Italiaanse afgevaar
digde van de Internationale Sport- 
commissie, de heer Canestrini, sprak 
nog een hartelijk woord, dat getuig
de van de grote sympathie welke hij 
ons land toedraagt, daarbij de wens 
uitsprekende, dat ook voor komende 
jaren de G.P. van Nederland voor 
het Wereldkampioenschap zou mo
gen meetellen. Als aardige attentie 
schonk de Ervt^ Lucas Bols aan, 
coureurs en officials een Hollands 
klompje met een miniatuur kruikje 
jenever, een geste die door allen bij
zonder werd gewaardeerd, daar deze 
mede gelegenheid gaf’om een dronk 
te wjjden aan de goede afloop en het 
glas te heffen onder het uitspreken 
van de wens voor een spannende 
Grote Prijs 1953.

stop, hoe langer hoe beter in komt, 
Stirling Moss wegens motordefect 
en Ken Wharton tengevolge van uit
gelopen lagers uitvallen en Flinter
man een verwoed duel met de grim
mig rijdende Macklin heeft gevoerd, 
nadert het einde van de race, welke 
niet de spanning bracht die er van 
werd verwacht. De kopgroep der 
Ferrari’s lag twee ronden voor op 
de, als vierde geklasseerde Engels
man Hawthorn, die weer een ronde 
had veroverd op de beide overgeble
ven Gordini’s, bestuurd door Trin- 
tignant en Manzon. Voor de uitslag 
van deze Grote Prijs van Nederland, 
waarbij — het zg terloops even ver
meld — 1085 tijden moesten worden 
opgenomen! verwijzen wij naar het 
aparte kader dat men hierboven

1

Zo’n „blinde passagier” kunt U missen 

BITTAC laat hem 
VOORGOED verdwijnen!

• • •

J. c. w. (Adv.)
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FERRARI

ftUsC*t VAN ACHTER DE PITS Torsie-stabilisator

Luchtgekoelde
remfrommelVrijdag 15 Augustus om 3 uur be

gon de training voor de Grote Prijs 
van Nederland. Men zou, tot op ze
kere hoogte, een vergelijking kun
nen maken met de komst van een 
circus, want de internationale race- 
familie, die van circuit naar circuit 
trekt, brengt dezelfde sfeer met zich 
mee, die onze voorouders in opschud
ding bracht als tent en paardenspul 
hun stad aandeden.

De oliefanten zijn vervangen door 
grote dieselcamions, de leeuwen door 
rode, blauwe of groene renwagen
tjes, doch net als bij een circus heerst 
er onder het schijnbaar nonchalante 
gedoe een ijzeren discipline. Ieder 
heeft een taak. De monteurs moe
ten in enkele seconden wielen kun
nen verwisselen of misschien die 
laatste driehonderd motortoeren, die 
op onverklaarbare wijze verloren 

trachten terug te vinden, 
hun vingers aan hete 

____ end. De coureurs staan

te Bristol en in casu dus een veran
derde BMW 328, de paardekrach- 
tenverwekker van Stirling Moss’ 
E.R.A. heeft in dezelfde fabriek 
(Bristol) z’n levenslicht aanschouwd. 
De Connaught-ontwerpers zochten 
het bij Lea Francis, zij veranderden 
deze 4-cylinder tot deze 7000 toeren 
per minuut haalde, terwijl ook de 
voorvering uit onderdelen van dit 
merk bestaat. H.W.M., de wagen 
waarmee o.a. onze landgenoot Van 
der Lof reed, is ook zo’n voorbeeld 
van onderdelen-compositie. De motor 
is blikbaar een goede erfenis van de 
Alta racewagen (verbeterd en gemo
derniseerd). Voor de voorvering ge
bruikt men Standard en M.G. onder
delen. Toch kan men bij geen van 
deze wagens over een „samenraap
sel” spreken en ook bij deze goedko
per (ahum) geconstrueerde bolides 
zijn er zeer vernuftige snufjes. Om 
eens een voorbeeld te noemen, is het 
veranderen van de achterbrugreduc- 
tie bij de Connaught g 
pende operatie. Het di 
zit nl. boven de cardanas (waardoor 
deze laatste laag gehouden kon wor
den) op het uiteinde waarvan, even
als op de pignon-as, gemakkelijk de-

Bladveer

ri

gingen,
daarbij ijverig

brand* naar ons idee qua succes wel achter
uitgegaan sinds de Maserati-broe- 
ders zich niet meer met het ontwerp 
van deze wagen bezighouden (zoals 
vermoedelijk wel bekend is, bouwen 
deze heren momenteel de Osca’s).

Tot slot hebben we dan nog Frank
rijks Gordini’s over. Deze nieuwe 
(nu ja, nieuwe!) 2-liter is het eerste 
type van dit merk dat net als de 
Italianen als racewagen gebouwd is 
en ook de eerste echte „helemaal” 
Gordini. Vroeger werkte deze tove
naar van de Boulevard Victor op 
Simca-basis. Het is wel jammer dat 
dit merk momenteel nog steeds geen 
behoorlijke financiële ruggesteun 
heeft. Indien dit nl. wel het geval 
was zouden deze wagentjes veel se
rieuzer concurrenten voor de Fer- 
rari’s kunnen worden.

Over de vloot 500 cc-racers, die 
we her en der op het terrein ver
spreid zagen, zouden we een heel 
artikel kunnen schrijven. De meest 
bekende van deze wagentjes zijn de 
Coopers (van de stam der Cooper- 
Bristol) en die ook hetzelfde veer- 
systeem hebben als de grotere broers, 
nl. onafhankelijk door middel van 
een dwarsveer & la Fiat 500. Het 
neusje van de zalm van dit merk is 
de Mark VI (zesde en verbeterde 
uitgave) met ’n 1-cylinder Doublé 
Knocker Norton motorfietsmotor. 
Ook de van Dyna Panhard afgeleide 
Deutsch Bonnet is een juweeltje, 
hoewel eigenlijk meer geschikt voor 
lange-afstandswerk. Doch als wij 
hierover verder schrijven, dan hou
den wij niet meer op. Dus geen woord 
meer, ook al niet omdat wij hopen 
door dit eenvoudige verhaaltje ons 
doel, om de lezer zich ook even ach
ter de pits te doen gevoelen, is be
reikt. G. P. EERK.

bougies
de mogelijkheden te bespreken van 
hun eigen wagens en die der concur
renten. Zij trekken hun conclusies 
uit de rondetijden, waarnaar enorme 
vraag bestaat. De officials moeten, 
mooi weer of regen, zorgen dat de

een erg ïngrij- 
ifferentieelhuis

n/vovoanr si

monteerbare tandwielen zijn aange
bracht.

Nu komen de zojuist genegeerde 
echte racewagens aan bod.

Van de welbekende rode wagentjes 
uit Modena zouden we kunnen zeg
gen: „Goede wijn behoeft geen 
krans”, doch onze tekenpen kon de 
verleiding niet weerstaan om een 
schetsje te maken van de Ferrari- 
achtervering (Dion-principe met be- 
nedenliggende dwarsveer, torsiesta- 
bilisator en parallel naar voren lo
pende trekstangen).

De landgenoot van deze „overwin
naar uit gewoonte”, de Maserati, is

wedstrijd „loopt”, dat iedereen te
vreden is en moeten daarbij ook nog 
aan honderd acht en tachtig andere 
dingen denken. Geen gemakkelijke 
opgaaf.

Het is deze sfeer 
de autosport-mensen 
die hen altijd doet proberen de con
trolerende politieagenten wijs te ma
ken dat zij Ascari moeten spreken 
en dus noodzakelijk naar dat kleine 
stukje aarde toe moeten, waar deze 
grootheid tijdelijk vertoeft.

Doch buiten de internationale at
mosfeer en de machine-cocktail is er 
voor de liefhebber van bewerkt alu
minium en ingeblikte paardekrach- 
ten, nog veel schoons te zien. Een 
blik onder de motorkap van een 
racewagen is in de meeste gevallen 
voldoende om een jaar lang minach
ting te koesteren voor ae klomp 
gietijzer, die op dezelfde plaats in 
de eigen wagen huist.

Op onze rondgang lopen wij om te 
beginnen de Gordini’s, Ferrari’s 
en Maserati’s voorbij. Deze, ongetwij
feld pracht-voorbeelden van moderne 
racewagen-bouwkunst konden onze 
belangstelling niet zo zeer opwek
ken als die voor dc van huis uit ge
wone, Engelse wagens. De kracht
bron van de Cooper Bristol bijv. is, 
zoals de naam al zegt, een opgefok-

, diespanning 
fascineert en

van

Torsie-stabilisator
CONNAUGHT

Verwisselbare
tandwielen
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Van één- tot

act
Wy zijn zo geleidelijk aan de tijd genaderd 
waarin het ene gouden fabrieksjubileum omdhet andere volgt. Dat ligt trouwens voor de ade hand. De automobielindustrie, interna- mactionaal bezien, is de vijf kruisjes reeds te klang gepasseerd en het kan dus niet an
ders of de fabrieken, die in haar jonge tijd 
zijn ontstaan en de felle strijd om het be-

Lt
voor
mobstaan hebben overleefd, zijn aan haar 50- 

jarig bestaan toe of hebben dit alweer 
achter de rug, waarvan in deze kolommen 
dan trouw melding is gemaakt.

De beurt is thans aan de Cadillac, een

waa
was
direi
uit j
protongetwijfeld belangrijkste Amerikaan

se merken, en terecht het paradepaard van 
het General Motors Concern. Om precies 
te zijn: 22 Augustus 1902 werd de Cadil- 
lacfabriek opgericht. Maar zoals het meest
al in de beginjaren gebeurde, bestond er 
feiteljjk al een onderneming die oorspron-

der: de r
dus
Auti
seer
mob
reed
1952kelijk machines en werktuigen vervaar

digde, maar van lieverlede tot de con
structie van auto’s overging. Dat was de 
firma Leland, Faulconer en Norton, welke

M
de r
woo:
dig.en in 1895 na eenin 1890 was o>pgericht

reorganisatie de naam kreeg van Leland 
and Faulconer Manufacturing Company.

van
Frai
stadDeze begon met het maken van benzine

motoren van vgf, tien en vijftien pk voor sede
liet,motorboten en dit feit bracht de onderne- Diming er toe zich ook te gaan bezighouden 

met de nog jonge automobiel-industrie. 
Daartoe bestond trouwens een merkwaar-

was
Ave:
hetdige aanleiding.

De Olds Motor Works te Lansing in Mi- 
chigan, die de Oldsmobile bouwde, werd na- 

fijk op zekere dag door een brand vrij
wel geheel verwoest en de onderneming 
sloot toen een contract af met Leland voor

ding
hogt
scheme maa
volg
prod 
in dde levering van motoren voor haar merk. 

En deze, gewend aan aflevering van pre
cisiewerk. vervaardigde een motor die bij
na driemaal zo sterk was als was vereist.

prod
I.,

motDe Leland motor werd niet door Olds aan- Dec<genomen; niet omdat hij te goed was, maar gen
tor



ot
achtcylinder

ïrd
um omdat Olds in 1901 ver achter was metaor de aflevering, en te veel kosten aan nieuwe 

machines e.d. zou krijgen om met succesna-
;ds te kunnen blijven werken.

Leland vond echter een andere afnemerin
lijd voor zgn motor. Dat was de Detroit Auto

mobile Company, een nieuw concern, 
waaraan o.a. Henry Ford als constructeur 
was verbonden. Naar de mening van de

be-
50-
eer
ïen ïgstelling 

de particuliere 
problemen die verbonden waren aan het op 
de markt brengen van een automobiel. En 
dus kwam Leland op het tapflt. De Detroit 
Automobile Company werd gereorgani
seerd en kreeg de naam van Cadillac Auto
mobile Company. Dat geschiedde op de 
reeds genoemde datum van 22 Augustus 
1952.

d’s belanging For
uit naar snelheid, dan naar
directeuren meer

aen
an-
;an
des
dil-
;st-
er

on-
ar- Men zal zich ongetwijfeld afvragen waar 

de naam Cadillac vandaan komt. Het ant-on-
de woord is voor wie het weet zeer eenvou-lke dig. Deze naam was nl. gekozen ter ere 

van Antoine de la Mothe Cadillac, eeneen
ind Frans ontdekkingsreiziger, die in 1701 de 

stad Detroit had gesticht. Zijn wapen siert, 
sedert de eerste Cadillac de fabriek ver-

•ny.
ne-
oor liet, de wagens die zijn naam dragen.ne- De fabriek van de nieuwe onderneming 

was gevestigd aan de Cass en Amsterdam 
Avenues te Detroit, in de schaduw van

den
rie.
tar- e General Motors Buil-genwoordig 

ding. De eerste Cj 
hoge wielen, zonder treep 
scheen in September 19»

het te
adillac was een wagen opMi- lanken en ver-na- 02; de tweede'rg-

iing maakte zijn opwachting in Maart van het 
volgende jaar en toen waren blijkbaar alleoor productiemoeilijkheden overwonnen, want 
in de volgende twaalf maanden steeg de 
productie tot 1895 stuks!

Leland leverde aanvankelijk slechts de

ïrk.
are-
bij-
ïist. motoren en trad als adviseur op. Maar in 

December 1904 werden beide ondernemin-tan-
iaar gen samen gesmolten tot de Cadillac Mo

tor Car Company met Henry M. Leland



als general manager, een positie die
hij tot 1917 bekleedde, dus ook nog 
in de General Motorstjjd van W. C. 
Durant. Hij was de man die welis
waar de betekenis van de massa
productie begreep, maar daarnaast 
er naar bleef streven ook precisie-
werkstukken te kunnen afleveren.
Dit principe bracht hem of liever
gezegd zijn onderneming, tot twee
maal tqe de hoogste Engelse onder
scheiding op automobielgebied, na
melijk de Dewar Trophy, uitgeloofd
door de Engelse Automobiel Club 
voor bijzondere constructies.

De eerste Dewar Trophy kreeg 
Cadillac in 1908 toegewezen, na een 
merkwaardige stunt van de verte
genwoordiger in Engeland, zekere 
F. S. Bennett te Londen. Deze on
dervond bij zijn verkoop veel tegen
stand van de Engelsen, die niets 
moesten hebben van de producten 
van die overzeese „fietsenmakers”. 
Bennett liet drie Cadillacs uit Ame
rika komen, haalde deze tot in de 
kleinste onderdelen uit elkaar, en 
daarna door elkaar en liet uit de 
grote hoop, onder toezicht, weer 
drie Cadillacs opbouwen, die onbe
rispelijk liepen en geen enkele fout 
vertoonden. En daarmede was het 
pleit voor de Amerikaanse automo
biel

Cadillac Convertible 1952

bedroeg toen 10.000 stuks per jaar. 
In 1919 werd de nieuwe fabriek aar. 
Clark Avenue betrokken, thans nog 
steeds het hoofdkwartier der onder
neming. In dat jaar steeg de pro
ductie tot 20.000 wagens, en wie 
van grote cijfers houdt zal het in
teresseren te weten dat in 1937 het 
jaarcijfer tot 46000 stuks vas ge
stegen, dat op 25 November 1949 
de millioenste Cadillac van de ijjn 
kwam en dat in datzelfde jaar de 
productie een totaal van 81.545 wa
gens bedroeg.

Wij hadden het hierboven over de 
overgang van de Cadillac Motor 
Car Company naar het General Mo
tors Concern. Daaraan is nog een 
merkwaardige geschiedenis verbon
den. William Crapo Durant, de on
getwijfeld grootste en tevens merk
waardigste figuur in de Amerikaan
se automobielindustrie, was de man 
die de stoot gaf tot de oprichting 
van General Motors. Dat geschied
de in 1908 en om precies te zijn op 
16 September van dat jaar. Buiek 
en Oldsmobile werden gekocht, 
eerstgenoemde fabriek naar 
verhaal gaat voor duizend dollars! 
Een half jaar later volgde Oakland 
(nu Pontiac) en op 27 Juli 1909 was 
Cadillac aan de beurt. Het merk
waardige is dat de geschiedschrij
vers het niet met elkaar eens zijn, 
want Arthur Pound, die in zijn boek 
„Le Turning Wheel”, dat de ge
schiedenis beschrijft van General 
Motors, bovengenoemde datum aan
geeft, zou volgens de officiële gege
vens van de Cadillac Motor Car Di- 
vision van General Motors een jaar 
te vroeg zijn, want deze geven 1910 
als het jaar van overgang. En in het 
boek „Who.Me?”, van Chris Sinsa- 
baugh, wordt 1908 als jaar genoemd 
waarin Durant Cadillac kocht. Het 
verhaal gaat dat Durant tot twee
maal toe een tiendaagse optie ver
kreeg, maar beide liet verlope 
toen hij ten slotte toch Cadillac voor 
het Concern kocht, kostte hem zulks

een millioen dollars meer dan de 
prijs die men hem oorspronkelijk 
had gevraagd.

Henry M. Leland, de general ma
nager van Cadillac, verliet de onder
neming in 1917, richtte later de con
current van Cadillac, de Lincoln 
Motor Car Co op, die thans eigen
dom is van Ford. Een grote rol 
speelde daarna Lawrence P. Fisher, 
een van de gebroeders Fisher, die 
de koetswerken voor G.M. maakt. 
In 1927 maakte de La Salie zijn op
wachting, die inmiddels weer van 
het toneel is verdwenen en in 1930 
verraste de fabriek de automobiel- 
wereld met de 16-cylinder Cadillac, 
die echter ook een kortstondig be
staan heeft gehad.

Een van de grote figuren uit de 
latere tijd van Cadillac is Nicholas 
Dreystadt, die als een gewone 'me
canicien in 1916 in dienst trad van 
de onderneming bij de afdeling Chi- 
cago, waar hij spoedig opklom tot 
service menager. In 1926 werd hij 
in dezelfde positie benoemd bij de fa
briek zelf, om in 1934 tot general 
manager te promoveren. In die po
sitie heeft hij Cadillac door de moei
lijke depressietijd heen geloodst en 
het is ongetwijfeld aan hem te dan
ken dat de Cadillac-onderneming 
ook thans nog zulk een belangrijke 
plaats in de Amerikaanse industrie 
inneemt. De tegenwoordige general 
manager, Don E. Ahrens, die sedert 
1950 als zodanig de Cadillac-onder
neming bestuurt, plukt daarvan nog 
de vruchten, hetgeen wel blijkt uit 
het feit, dat voor het eerst in de ge
schiedenis van Cadillac in hetzelfde 
jaar de productie de 100.000 stuks 
overschreed; om precies te zijn ver
lieten 110.535 wagens toen de lopen
de band.

En nu bouwt Cadillac behalve 
automobielen, evenals tijdens de 
Tweede Wereldoorlog, ook weer 
tanks. Laten wij hopen dat zulks 
slechts voor korte tijd nodig zal blij
ken te zijn. L.

gewonnen.
De tweede Dewar Trophy had 

Cadillac te danken aan Charles F. 
Kettering, een man die in de Ame
rikaanse automobielindustrie een 
zeer grote rol heeft gespeeld en daar
in nog steeds een belangrijke plaats 
inneemt. Hij was de man die de 
electrische starter, en het verlich- 
tings- en ontstekingssysteem op de 
Cadillac in 1912 aanbracht, waar
voor Cadillac in dat jaar opnieuw 
de Dewar Trophy kreeg toegewezen.

Het kan niet worden ontkend dat 
de Cadillac Motor Car Company in 
menig opzicht van haar vooruitstre
vendheid blijk gaf door met nieuwe 
constructies te verschijnen, die la
ter gemeengoed werden. De ontwik
keling van de Cadillacmotor is daar
van onder meer een treffend bewijs. 
In 1905 verscheen de eerste vier- 
cylinder Cadillac motor en in 1914 
maakte de Cadillacfabriek haar op
wachting met de V8 watergekoelde 
motor, een motorvorm, die thans al
gemeen is geworden in Amerika. 
Zo waren er meer nieuwtjes waar
voor Cadillac de eer opeiste. In 1928 
kwam zij voor het eerst met de syn- 
chromesh versnellingsbak uit, in 
1933 met het speciale no draft ven- 
tilatie-systeem.

In 1910, het jaar waarin Cadillac 
een onderdeel werd van het General 
Motors Concern, verscheen zij met 
het gesloten koetswerk als stan- 
daard-uitvoering en haar productie

t het

n. En
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U volgt het voorbeeld

bekende automobielfa

brieken over de gehele wereld

A.C. CARS 
A.F.N.
ALLARD

ALTA
ALVIS

ARMSTRONG-SIDDELEY
AUSTIN

AUTO-UNION
BENTLEY

BORGWARD
BRISTOL

BUICK
CADILLAC

CHAMPION 
CHEVROLET 

CHRYSLER 
CITROEN 

DAIMLER 
DAIMLER-BENZ 

OATSUN 
DELAGE 

DELAHAYE 
OE SOTO 

OODGE

SAAB 
SALMSON 

SIMCA 
SINGER 

STANDARD 
STUDEBAKER 

SUNBEAM-TALBOT 
TOYOPET 

TOYOTA 
TRIUMPH 
VAUXHALL 

VOLKSWAGEN 
WILLYS 

WOLSELEY

JOWETT
KAISER-FRASER 

K.G.
LAGONDA 

LANCHESTER 
LA SALLE 

LEA- FRANCiS 
LINCOLN 

LLOYD
MERCEDES-BENZ 

MERCURY 
M.G.

MORGAN 
MORRIS

NASH
OLDSMOBILE 

OPEL 
PACKARD 

PANHARD 
PEUGEOT 

PLYMOUTH 
PONTIAC 
RENAULT 

RILEY
ROLLS ROYCE 

ROSENGART 
ROVER

GRAHAM
GUTBROD

HARTNETT
HEALEY

HILLMAN
HINDUSTAN

HOLDEN
HOTCHKISS

H.R.G.
HUDSON

HUMBER
JAGUAR

JANSEN
FIAT

FORD
GOLIATH
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Compressie-verhouding 

en Toerental
in verband met verhoging 

van het motorvermogen

i gen, n.1. tot 10 : 1, zelfs 12 :1. Der
gelijke hoogwaardige brandstoffen 
zijn nog niet in voldoende mate be
schikbaar voor toepassing op grote 
schaal; niet alleen is de prijs veel 
hoger doch bovendien levert een be
paalde hoeveelheid ruwe aardoliepro
ducten een geringe hoeveelheid hoog
waardige motorbrandstoffen, zodat 
het algemeen gebruik daarvan in de 
tegenwoordige economische situatie 
zeer ongewenste consequenties zou 
hebben. Hoewel wij dus in de naaste 
toekomst voor de serie-wagens nog 
niet kunnen verwachten dat men 
tot deze extreem hoge verhoudingen 
zal gaan, blijft de principiële lijn in 
deze richting wijzen. Met name de 
Amerikaanse constructeurs stellen 
zich daar volledig op in, omdat uiter
aard de economische bezwaren in de 
U.S.A. minder sterk spreken en wel
licht gemakkelijker worden opge
lost. Reeds zien wij uit de grafieken 
van afbeelding 1 duidelijk dat de 
compressie-verhoudingen van de per- 
sonenauto-motoren van 1952 aanmer
kelijk hoger liggen dan die van 1937.

Het is overigens merkwaardig, dat 
vooral in de klasse van 1 tot 2 liter 
cylinderinhoud de verhoging ’t meest 
algemeen is doorgevoerd. Hierbij 
komt duidelijk de tendenz tot uit
drukking om juist uit de kleinere 
motoren een zo hoog mogelijk nuttig 
effect te halen. Afgezien van enkele 
uitzonderingen gaat men bij de Euro
pese motoren thans gemiddeld tot 
een compressieverhouding van onge
veer 6,8 : 1; waarden van 7 en 8 : 1 
en daarboven komen bij wijze van 
uitzondering en 
speciale sportwagentypen voor. De 
Amerikaanse motoren gaan momen
teel reeds verder, daar is 7,25 en 7,5 
: 1 reeds normaal en men vindt hier
in al terug dat de Amerikaanse 
automobilist over een hoogwaardiger

n het artikel „Vermogen per liter 
en gewicht per paardekracht” 
dat in „De Auto” nr. 25 werd op
genomen, is reeds aangegeven dat 

de automobielconstructeurs er naar 
streven om de prestaties van de 
moderne motoren voortdurend te ver
beteren. De verhoging van de com- 
pressie-verhouding en ’t opvoeren van 
het toerental zijn twee van de be
langrijkste en dan ook meest toege
paste middelen om deze verbetering 
te bereiken. Indien men in dit licht 
de ontwikkeling van de laatste 15 
jaren overziet, dan blijkt ook dat de 
hedendaagse motoren vrijwel alle 
deze hogere compressieverhouding en

branding, dat zich laat horen in de 
bekende pingel-geluiden.

De grens waartoe de compressie
verhouding mag worden opgevoerd 
staat dan ook in nauw verband met 
de beschikbare brandstof. Deze 
wordt wat zijn klopvastheid betreft 
aangeduid door het octaangetal, over 
welke kwalificatie reeds meer
malen een toelichting gegeven is. 
Het is dan ook niet de bedoeling om 
in dit bestek op details van de brand- 
stoftechniek in te gaan. Er zij slechts 
opgemerkt dat het octaangetal de 
klopvastheid van de brandstof aan
geeft en dat deze aanduiding een 
vergelijking uitdrukt ten opzichte
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De compressie-verhouding van automobiel motoren, schematisch voorgesteld ter ver
gelijking van de motoren van 1937 (onderbroken lijn) en 1952 (ononderbroken lijn).

hoofdzakelijk bijhogere maximum toerentallen in 
feite gekregen hebben. Dit is zeker 
geen regel zonder uitzonderingen, 
doch dat het inderdaad regel is, be
wijzen de afgedrukte grafieken wel 
onweerlegbaar. De ervaring leert, 
dat de verbranding in de motor des 
te gunstiger verloopt naarmate de 
compressie-verhouding stijgt. Dit le
vert enerzijds een hoger nuttig effect 
en dientengevolge anderzijds een la
ger brandstofverbruik. Uit deze theo
rie wordt gemakkelijk het streven 
afgeleid om voor onze motoren een 
zo hoog mogelgke compressie-ver
houding te bereiken. Evenwel doen 
zich dan enkele zeer belangrijke prac- 
tijkbezwaren gelden. Men krijgt n.1. 
te maken met een eveneens zeer 
sterk gestegen neiging tot zelfont-

van de klopvastheid van octaan. Hoe 
hoger het octaangetal, hoe „beter” 
de benzine. De hoogwaardige brand
stofsoorten die thans samengesteld 
kunnen worden, maken het mogelijk 
dat motoren gebouwd worden met 
uiterst hoge compressie-verhoudin-

6000

5000 - •

<
1“z

4000 - ■ui
al
LU
O
H

3000 **

Toerentallen van automobiel •- motoren 
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vraagt ten aanzien van het lager- 
werk en de transmissie-organen. 
Vooral de lagers eisen in hoge toe* 
rental-zones een zorgvuldig aange
paste constructie en op dit gebied is 
eigenlijk pas in de laatste jaren een 
belangrijke vooruitgang bereikt.

Bij deze beschouwing en de afge
drukte grafieken is uitgegaan van 
de gegevens betreffende meer dan 
100 Europese en Amerikaanse per- 
sonenauto-motoren van de verschil
lende vermogensklassen. De afbeel
dingen laten toevalligerwijs boven
dien nog zien, dat motoren van meer 
dan 5*4 liter cylinderinhoud voor 
personenauto’s van het terrein zijn 
verdwenen, terwijl er in 1937 nog 
vele voorkwamen tot 8 liter toe. 
Vermogens-stijging door het opvoe
ren van de compressie-verhouding 
en de toerentallen is het resultaat 
van intensieve research- en ontwik- 
kelings-activiteit, die voor de mo
derne automobielfabricage onont
beerlijk blijkt.

middelde ligt thans tussen 3800 en 
4500 omw/min.

Overeenkomstig de compressiever- 
houding is ook bij de maximale toe
rentallen de verhoging vooral te con
stateren bij motoren tot ± 2V2 liter 
cylinderinhoud. Ook hier vindt men 
dus de tendenz om in het bijzonder 
de prestaties van de kleinere moto
ren met alle daarvoor in aanmerking 
komende middelen te verhogen. Bij 
de grotere motoren is de verhoging 
van de rrfaximale toerentallen niet 
of nauwelijks van betekenis. Vooral 
de Amerikaanse constructeurs heb
ben tot nu toe weinig gebruik ge
maakt van de verhoging der toeren
tallen om tot hogere vermogens te 
komen. De behoefte daartoe bestaat 
ook bij de grote motoren niet in die 
mate. Buitendien stellen de Ameri
kanen zich hier dikwijls op het stand
punt, dat hoge toerentallen ook een 
versneld slijtageproces ten gevolge 
kunnen hebben. Een andere kwestie 
waarmede men te maken krijgt is 
dat een sneller draaiende motor ook 
hogere eisen stelt en verbeteringen

brandstof beschikt dan wij in Euro
pa. Bij de typen van 1937 (in de 
afbeelding aangegeven met onder
broken lijn) was men slechts bij een 
enkele motor tot 6,5 :1 en maximaal 
7 : 1 gegaan. Voor het grootste deel 
lagen zij toen onder 6 : 1, de onderste 
grenswaarden vond men zelfs bij 5 : 1. 
Zowel toen als nu is de spreiding aan
zienlijk. Ook dit blijkt onmiddellrjk 
uit de gearceerde velden in de gra
fiek.

Letten wij nu op afbeelding 2, 
waar de maximale toerentallen van 
een groot aantal motoren van 1937 
(onderbroken lijn) en 1952 doorge
trokken lijn) zijn onderverdeeld voor 
de verschillende waarden der cylin
derinhoud. Terwijl bij de typen van 
1937 de bovenste grens bij ongeveer 
4500 omw/min lag, vindt men thans 
grenswaarden van 5000 omw/min; de 
daarboven liggende cijfers geven ook 
hier weer een uitzondering aan van 
speciale sportmotoren. 15 Jaar gele
den vormden toerentallen tussen 3200 
en 3800 omw/min. de regel, dit ge- FRITS WITTEKIND.

houd door de leiding over te nemen. 
Niet voor lang. Een klepstoring is 
oorzaak dat hij het veld moet rui
men. Nadat Ascari Trintignant 
voorbij is gestoven en ook Farina 
weer achter zich heeft gelaten, blijft 
hij onbedreigd de eerste plaats be
zetten tot het eind van de race. Ge
durende het laatste uur volgen de 
uitvallers elkaar in tempo op. Trin
tignant krijgt het te kwaa l met de 
benzinepomp van zijn Gordini, Ro- 
sier vliegt tegen de strobalen op, 
met het bekende noodlottige gevolg 
voor hemzelf, twee omstanders en 
zijn Ferrari. Collins en Macklin heb
ben niets anders dan ontstekings- 
ellende. Schell, die tot kort voor 
het einde aardig had „geboerd”, 
moet opgeven wegens een kapotte 
versnellingsbak. Claes, Landi en 
Cantoni vallen uit wegens motor- 
pech. Elke uitvaller betekent voor 
Behra een plaats hoger op de klas- 
sementsladder en niettegenstaande 
zijn wagen kennelijk vermoeid raakt 
eindigt hij toch als derde. Uitslag 
(3 uur rijden): 1. Ascari (Simon) 
met Ferrari; 416,348 km (gem. 
138,782 km per uur); 2. Farina (Fer
rari), 412,862 km (137,620 km p. u.);
з. Behra (Gordini), 390,943 km 
(130,314 km p. u.); 4. Whitehead 
(Alta), 387,589 km (129,198 km p.
и. ); 5. de Graffenried (Maserati- 
Platé), 378,935 km (125,645 km p. 
u.); 6. Giraud-Cabantous (H.W.M.), 
351,328 km (117,109 km p. u.)

SP0RT0VERZICHT
• Wat de autosport gedurende het 
afgelopen week-end in Nederland be
treft, zijn wij ditmaal al bijzonder 
vlug uitgepraat. Geen enkel evene
ment stond er op het programma, 
daar de 17e Augustus was gereser
veerd voor de Grote Prijs van Ne
derland, zodat een ieder daarop zijn 
aandacht kon concentreren, hetzij 
door zijn aanwezigheid ter plaatse, 
dan wel door het luisteren naar de 
verschillende radio-uitzendingen. El
ders in dit nummer hebben wij aan 
de G.P. van Nederland ettelijke pa
gina’s gewijd, zodat wij, wat dit 
overzicht betreft, kunnen volstaan 
met daarnaar te verwijzen.

schitterend gehouden. Tot een half 
uur voor het einde lag Bayol op de 
derde plaats. Toen moest hij echter 
uit de wedstijd worden genomen om
dat hij, na een slipper, door enkele 
omstanders op gang werd geduwd, 
hetgeen nu eenmaal reglementair 
is verboden.

Overigens bleek deze G.P. voor 
Frankrijk voor de wagens een slagveld 
zonder weerga te zijn. Het percen
tage gesneuvelden lag uitzonderlijk 
hoog. Van de 19 deelnemers werden 
er niet minder dan 13 uitgeschakeld. 
Gedurende enkele ronden na de 
start kon men een meedogenloze 
strijd aanschouwen tussen de stal- 
Ferrari’s en de Gordini’s. Manzon 
leidde de kopgroep met een élan, dat 
het Franse publiek in enthousiasme 
deed ontsteken. Ascari verloor hier
door zijn gebruikelijke voorzichtig
heid uit het oog en raakte in de zes
de ronde een aantal strobalen, waar
door hij met een ontwrichte stuur
inrichting bij zijn pit aanlandde. 
Simon, die ditmaal toestemming had 
van de Ferrari-stal ook eens zijn ge
luk te beproeven, moest het onge
lukje van Ascari bezuren, daar hij 
zijn wagen aan deze moest afstaan. 
De kopgroep werd nu gevormd door: 
Manzon, Farina, Trintignant en As
cari. Lang bleef deze volgorde niet 
ongewijzigd. Farina passeerde Man
zon, die hem echter op de hielen bleef 
zitten, terwijl Ascari met een snel
treinvaart achter Trintignant aan
ging. Dan is het Farina die aanlegt 
bij de pits voor een kleine reparatie 
aan
fiteert van dit kortstondig opont-

■
• Op het vernieuwde circuit van 
Comminges, gelegen in de nabijheid 
van Toulouse, werd op 10 Augustus 
de zevende Grand Prix de France 
gehouden. Het circuit, dat een lengte 
had van 11 kilometer en waarop 
sinds 1949 geen wedstrijden meer 
werden gehouden, is verkleind tot 
de aantrekkelijke lengte van 4,407 
km. De race beloofde zeer interes
sant te worden door het deelnemen 
van de Marseilliaan Bayol met een 
2-liter OSCA. Gezien de successen 
van de OSCA 1100, het meesterwerk 
van de gebroeders Maserati, in de 
Mille Miglia en de Targo Florio, 
terwijl deze wagen lange tijd klasse- 
favoriet was in Le Mans, waren de 
verwachtingen hoog gespannen. Met 
een trainingstijd van 1 min. 56 sec. 
bleef Bayol slechts 0,3 sec. onder 
die van Behra met Gordini en 0,5 
sec. onder de beste tijd van Farina. 
In de race zelve heeft de OSCA zich

• Amédée Gordini is benoemd tot 
ridder in liet Legioen van Eer, een
zeer hoge onderscheiding, waarme
de de Franse Regering blijk geeft 
van haar grote waardering voor het 
noeste werken van deze automobiel- 
bouwer, die een groot deel van zijn 
leven heeft gewijd aan het constru
eren van race-auto’s, die de Franse 
kleuren bij talrijke gelegenheden op 
waardige wijze verdedigden. Gordi-

de carrosserie. Manzon pro-

681
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Hotel-Café-Restaurant 
„DE GREBBEBERG"

EINDHOVEN

Hotel „Schimmelpenninck”;
Prima keuken. Garage.
Centraal verwarmd.
Stromend koud en warm water.

K.N.A.C. Hotel 
Bondshotel A.N.W.B.
Gehele iaar geopend.

Restaurant „Au Carré des Champignons'' 
-J. A. BIEMANS - Tel. Nrs 4441-4442

Eigenaar: R. Volmer.
Hotel-Café- Restaurant

„TSILVEREN SEEPAERD"
Stationsplein 1
Tel. 2921 • 2923 - 2925

Kaad pleeg
voor Uw reis in binnen-

Eigen parkeerterrein 
Badkamers
Warm en koud stromend water 
Alle kamers voorzien van een 
PhiliShave droogscheerapparaat

, . w . I r*v; I w •

Rexttiurant Saur
annex Gtil hoorn en Snackbai

Lange Voorhout 51, Den Haag 
Telefoon 116020

en buitenland onze

hotelrubriek !

SCHEVENINGENGINNEKEN-BREDA 700 |aur Oranjestad Restaurant met uitzicht 

op zee. Het gehele jaar
Ruime

Hotel -Café-Resuurtnt
MAS1 BOSCH in vol bedrijf, 

parkeergelegenheid.
1 km zuidelijk van Breda en van de 

Antwerpse weg. 
Dennenbossen.

Grote garage • Gehele jaar geopend. 
Logies met ontbijt ƒ 6,50 — ƒ 7,00 
Pension ƒ 11,00.

W. J. BERKEME1JER, eigenaar.

Telefoon 55.37.17 

Scheveningen
y ^

DEN HAAG
, ? "■+ *

Café-Restaurant 

#f D E LA PA I X "
tegenover Vredespaleis. 

Telefoon 180480 en 180489.

Diners è la carte.
Menu’s a 15,50

WARiVIOND-Hijsttafelcii!
HUIZE MIDDENDORP’»* t

\unex D« Ainei icau Hai ,,dt Meerkoet*’.
terra aan de Leede. K.N.A.C. Hotel. Telefoon K 1711 494.

WARMOND
Breng uw vacantie door op het water met 

nieuwe zeilboten per dag, week of langer. 
Verhuurders „DE WAAG” - Tel. 499 K 1711

Sfeervol, in het 
mooiste gedeelte 
van het land, pr. 
keuken.
Prospect, o. aanvr.

Billijke
prijzen

HOTEL DE HERIKERBERG
„HET SPROOKJE IN TWENTHE" 

Markelo (O.) bij Holten, tel. K 5476—223 
aan rijksweg Deventer—Hengelo

van de automobilist„De Auto”, het lijfblad

t
<j. r JknSP&brTr ?* •*?* * ^ -w

IN DUITSLANDHOTELS RESTAURANTS 
PENSIONS ENZ. HOTELS RESTAURANTS 

PENSIONS ENZ. IN FRANKRIJK

konslanz
Bodenser

IbiilsrlilaiHl
(jannes*4 i

ij; (1ALLIA
PALACE

lUL u
Chefarzt Dr. BOdingen

Hen -Heruen OnnereHeiden
Gedurende het 
gehele jaar geopend

Uitmest rek te tuinen 
en tennisbanen

RESTAURANTS 
PENSIONS ENZ ' IN ZWITSERLANDHOTELS 200 kamer? met bad 

Appartementen met keuken
Speciale condities 
voor langer verblijf

I MüRREN, BERNER OBERI AND.
HOTEL EIGER, 165C meter.

Prachtig gelegen plaats in de bergen en gezonde omg. Uitzicht op de 
majestueuze Alpen. Prachtige gelegenh. tot het maken van wandelin
gen en excursies. Pr. keuken en bedieaing. • Alles inbegr. Fr. 17—>20.

TELEFOON 905.07
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De oLaak met 25 jaai HAK Rl/s 

Autobedrijf
AUTOMOBIELBEDRIJF

GEBR. VAN KOOY
Nieuw Baarnstraat 7 
Telefoon 3719-K2954

Soesterbergsestr 2 
Telefoon 2605-K2955 ★ Rijksstraatweg 340 

WASSENAAR 

Telefoon 2545
BAARNSOEST

Handel in nieuwe 
en gebruikte automobielen 
Steeds ruime keuze voorradig 
Het juiste adres voor inruilen 
van uw gebruikte wagen

@

heeft deze week tegen 

interessante ‘prijzen 

voor verkoop beschik
baar o.a.

bij AUTO-RACES gaat• • •
MERCEDES-BENZ . VOLKSWAGEN . HUDSONDealers van het om de snelste wagen 

en de beste coureur • • • •

... bij
MOTOROLIE 

komt het op de 
smeerwaarde 

aan ...

Ruick ’50, Super Sedan Dynaflow. Als nieuw. 
Chevrolet ’51, 2-deurs sport-coupé. Weinig gereden 
Opel 1952, Kapitan. Slechts 8000 km gereden. 
Austin A 40 1950, Sedan. In buitengewone conditie. 
Chevrolet 1948, Sedan de Luxe. In prima staat. 
Plymouth 1948, 4-pers. Club Cabriolet. Practisch 

nieuw.
Studelmker Champion 1947, Sedan. Met heater enz. 
Fiat 500 Cabriolet 1952. Zeer weinig gereden. 
Simca *50, Sedan. Met stuurversnelling.
Fiat Stationcar 1950, type 500. Als nieuw.
Austin A 70, 1950, 4-pers. Cabriolet.
Citroen 1948, 11 sport-sedan.
Riley 1100 cc, 2 pers. Rensportmodel. Nw. spec. 

carrosserie.

BUICK Sedan Dynaflow
1950

CHEVROLET Sedan 1950 

CITROEN Sport 1949 en
1950
CHEVROLET Sedan 1948 
CHEVROLET Sedan 1949
CHEVROLET Sedan de 

Luxe Power Glide 1951
CITROEN 6 cyl. 1950
DODGE Sedan Fluid 

Drive 1948
FIAT 1500 Sedan 1949 

FIAT Simca 1950 
FORD Sedan 8 cyl. 1949 

FORD Coach 1951 
FORDSON bestelwagen

$ 0 **

DE oher OLIE 

hééft
GROTERE SMEERWAARDE
UNITED STATES OIL COMPANY 

ROTTERDAMAutomobielhandel Amsterdam
f Prinsengracht 764

v.h. B.J. Gerritsen N.V. Telefoon 35756 Kleine Annonces$$

KEN 8CH1TTEBEMDECOLLECTIE
PERSONEEL GEVRAAGD1950

JAGUAR Sedan 1948 

MERCEDES 170 V 1949 

NASH 600 Sedan 1947 

OPEL KAPITAN 1951 

PEUGEOT 203 1950 

PLYMOUTH Sedan 1947 

PEUGEOT 202 1948 

SKODA Cabriolet 1950 

SKODA Coach 1950 

SKODA Sedan 1950 

SKODA Stat. Car 1950 
VOLKSWAGEN Coach ’50

Gevraagd: CHAUFFEUR, bij voor- 
keur woonachtig tc Rotterdam, voor 
binnen- en buitenlandse reizen. Br. 
met opg. van verl. salaris, refer., 
ervaring en event. dipoma’s onder 
lett. SZS aan Nijgh & van Ditmar, 
Adv. Bur., Rotterdam.

AVTOMOBIELEY
bij

Fa. J. J. v. d. PEUL & Co. GEVRAAGD
VOORBURG Wij zoeken een prima AMERI

KAANSE SEDAN. Wagen moet in 
absoluut prima staat verkeren. Br. 
met uitv. inlichtingen, gereden km's 
enz. en uiterste prijs onder No. 
A 8448, ,,De Auto**, Haarlem.

AUSTIN A 40, Sportcabriolet *52, met 2 carburateurs 
en diverse accessoires; werd in „De Auto” van 
24 Juli jl. schitterend beoordeeld.

PEUGEOT 203, Sedan *51, fabrieksnieuw; met schuif- 
dak, verwarming enz.; kleur zwart 

CHEVROLET Power Glide, Coach *51, kleur beige. 
MERCEDES BENZ 170 S, Sedan *50, maroonkleur;

met radio, bekledinghoezen, verw., bermlampen enz. 
PACKARD, Cabriolet *50; metallicbleu; met ver

warming, radio, bermlampen enz.
KAISER, Sedan *50, prachtkleur blauw; met radio, 

schuifdak, verwarming, bekledinghoezen enz. 
RENAULT 4, Sedan *52; blauwgroen; schuifd., hoezen. 
OPEL Kapitan, Sedan *50; stuurversn., radid, 

verwarming e.a. accessoires.
AUSTIN A70, Cabr. *50; kleur staalblauw. 
CITROËN11 Norm.,Sed.’50 VEDETTE, Sedan *50 
HUMBER Hawk, Sedan *49 FIAT 500, Cabr. *51 
TRIUMPH Mayfl. Coach 51 SKODA, Coach *51 
FORD Station Car, *49 TAUNUS, Coach *50

*fcnz.
Uitstekende referenties

Gevraagd: OPEL, VAUXHALL of 
soortgelijke automobiel, welke in 
prima staat is. Aanb. met volledige 
inl., ook aantal km’s 
der No. A 8442,
Haarlem.

Bovenstaande wagens zijn 
voorzien van KNAC-rapporten 
en worden met garantie ver
kocht.

en prijs on- 
,,Dc Auto”,

Gevraagd: ENG. AUTO met rechts 
stuur, Riley, Sunbeam, Armstrong, 
Jaguar o.i.d., 1950 of ouder. Event. 
ruilen tegen V.W. Br. onder No. 
A 8443, „De Auto**, Haarlem.

Betaling kan in overleg 
geschieden.

INKOOP VERKOOP . RUIL

WAARSCHUWING
Wij verzoeken er nota van te willen 
nemen, dat de automobielen die 
bij Restaurant „De Oude Deyl** 
worden verkocht
NIET VAN ONS BEDRIJF ZIJN

RILEY of JAGUAR, 2V* 1., n.o.d. 
1948. Br. onder No. A 8437, ,,De 
Auto**, Haarlem.

Van particulier te koop gevraagd: 
PEUGEOT 203, 1950-1951, in goede 
staat. Br. onder No. A 8436, „De 
Auto**, Haarlem.

AUTONUMMERPLATEN 

MET RIJKSKEUR
enz. enz. AANGEBODEN

Te koop: prima achterwaartse KIP
PERS voor G.M.C., even gebr. Fa. 
Nooteboom, Kerklaan 5-9, Schiedam, 
voorm. Kethel. Tel. K 1808-203.

Gemoffelde uitvoering. Verzending 
door het gehele land. Spoedbestel
lingen binnen 1 uur gereed. 

ƒ 7,50 per stel.
Handel bekende korting

Metaalindustrie
J. VAN NIEU VENHUI JZEN,

V. Limb. Stirumstraat 29/37 
Den Haag. tel. 113971.

Levering onder 
schriftelijke igarantie

VAN WASSF.NAERSTR TEL-771 31**
ATOCUNG SF.HVICE v.l WATCKINGCIAAN »B - Tk£L. 7/14-S, ,

Te koop aangeb. wegens overcompl.: 
FORD, SUPER DE LUXE, Business 
Coupé 1946, met motor, 68.000 km 
gelopen.
kacheltje, hoezen, etc. In pr. staat 
verkerend. Br. onder No. A 8444, 
„De Auto’*, Haarlem.

Inch: Radio, rolhoes,KONINGIN WILHELMINALAANsi] straat

\
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Alfa Romeo Cabriolet 4 o.d. kap1952 Mercedes llenz type 220 Cabr. 1
Door omstandigheden een nieuwe Mercedes Benz 6-cyl., type 
220, Cabriolet A, te koop aangeboden. Kleur zwart.

Een nieuwe 6-cyl. 2500 cc Alfa Romeo cabr. 4 o/d kap 
(spec. carrosserie) te koop aangeboden. Prijs zeer interessant.

ROOYAKKERS* AUTOMOBIELHANDEL 
OEGSTGEEST

ROOYAKKERS* AUTOMOBIELHANDEL 
OEGSTGEESTLeidse Straatweg 1 Tel. 22855 Leidse Straatweg 1 Tel. 22855

Aangeb.: Cabriolet ARMSTRONG 
SIDDELEY 1950, 70.000 km gelopen, 
in pr. staat, nieuwe kap, lak in pr. 
conditie en z.g.a.n. banden. Voor
zien van heater, spotlight enz. Uiter
ste prijs ƒ 6800,—. Br. onder No. 
A 8440, „De Auto**, Haarlem.

AANGEBODEN
Citroën Normal, 1951.
Morris Oxford, met open dak en veel accessoires, 

26.000 km gelopen.
Skoda, Cabr., 4-zitter, 1950.
Am. Ford, open dak, 1949.
Opel Olympia, 1950.
Ford Taunus, 1950.
Opel Kapitan, model 1952.
Am. Ford, met veel accessoires, 1949.
Fordson, 250 kg bestel, 1951.
Al deze automobielen worden onder garante verkocht 

Desgewenst gemakkelüke betaling
KOSTER «V SJ OUWE KMA A 

RAVENSTRAAT20A - HILVEBMM
TELEFOON 9818
Inkoop - Rullen - Verkoop - Financiering

Te koop: NASH 1948, Sedan, 80.000 
mijl, in goede staat, desk. onderh., 
uitst. wegligging, kachel, radio. Te 
bezichtigen AutobedrV Gebr. Boeve, 
Diepenveenseweg, Deventer.

4

'

AÜÏOHQBIELAangeboden: VAUXHALL VELOX 
1951-52, 27.000 km gelopen, ƒ 6250. 
Ook genegen te ruilen met Chevr.

Broekhuis, Barneveld,

\
HERSTELLINGEN*50-51. H. 

Tel. 165.

Van part. RENAULT 4, 1949, goed 
zelf bereden, zuinig, be- 

trouwb., 4-deurs, prachtwagen. Br. 
onder No. A 8452, „De Auto”, 
Haarlem.

onderh • »

:

Joh. de Heer, Autom.bedr., Off. 
General Motors Dealer, Paulus Pot
terstraat 89, Rotterdam, tel. 27060 
(3 lijnen), biedt in opdracht van 
een harer cliënten, uitsl.

Na 7 uur 6355*6148

aan parti
culier, te koop aan: OLDSMOBILE, 
6-cvl., Cabriolet 4 o. d. kap, 
hydramatic drive, uiterlijk en 
torisch in onberisp. staat, 
heater en vele 
ƒ 9500,—. Ieder desk. onderz. 
gestaan. Te bezichtigen en te be
rijden na afspr. aan bovenst, adres.

met 
mo- 

radio,
accessoires. Prijs 

toe-

CARROSSERIE FABRIEKWegens omstandigheden te koop aangeboden: AJ1ULLEIU'CADILLAC I9J1
type 60, Sedan de Luxe, geheel compleet met accessoires, 
o.a. Amerikaanse radio, heater, air-conditioning, spotlight, 
plastic bekledingshoezen, enz. Bijzonder aparte en fraaie 
groene kleur „grecn-metallic”. Verkoop uitsluitend aan 
particulieren. Br. onder No. A 8449, „De Auto**, Haarlem.

Rotterdam - Vijverholstraat 82-98 
Telefoon 84955 (2 lijnen)

Aangeboden nieuwe DELCO ACCU. 
Br. onder No. A 8403, „De Auto**, 
Haarlem.

AAK(; e BO 1> K X :
Chrysler Windsor de Luxe 1951 Sedan, kleur ma- 

roon, uitgerust met air-conditioning en diverse 
accessoires.

Chrysler New Yorker 1950 Sedan met radio en 
air-conditioning.

Plymouth 1951 Cabriolet, uitgerust met radio, air
conditioning, mistlampen etc.

Plymouth Special de Luxe 1949, Cabriolet, uitge
rust met radio, air-conditioning, spotlight, mist
lampen, etc.

Plymouth 1949 Sedan Special de Luxe met heater.
Nieuwe overjarige Triumph Sedan Renown met 

air-conditioning, cyl.inh. 2,1 liter.
Standard Vanguard 1951 Sedan met accessoires, 

demonstratie-wagen, kleur gun metal.
2 stuks Standard Vanguard 1950 Sedans met 

heater en accessoires, in kleuren: maroon en 
lichtblauw.

Kaiser 1951 Sedan, type Rotterdam de Luxe met 
diverse accessoires.

Austin A 70, Sedan, 1950, met open dak en diverse 
accessoires, in prima staat.

Borgward 1950 Coach 4-5 pers., met volledige uit
rusting en radio.

Ford Vedette 1950, Sedan, volledig uitgerust.
Skoda 1951 Coach, in zeer goede staat.
Skoda 1951 Cabriolet, 4 pers..
Delahaye Cabriolet, 4 pers., afgel. 1949, pracht 

model Pennock-carrosserie, chroomnikkel wiel- 
platen, radio, heater, etc.

Citroën 1948 Sedan 4 pers.
La Salie 1930 Cabr. met dicky-seat, in pr. staat.

I S. MAASLANDi
A VrOMOMELBEDRIJF
biedt aam

Buick 1951, type dynaflow, Sedan, met Amerik. 
radio en air-conditioning.

Cadillac 1950, Sedan, type 62, hydramatic drive, 
Amerik. radio, air-conditioning.

Ford 1951, Sedan, Custom 8-cyl., met Amerik. 
radio en air-conditioning.

Studebaker 1950, Cabriolet, met div. accessoires.
Kaiser 1950, met radio en diverse accessoires.
Tatra 1949, Sedan, met diverse accessoires.
Simca Sport 1951, uitgevoerd met speciale ver

snellingsbak, radio en diverse accessoires.
Porsche 1951, met diverse accessoires.
Opel Olympia 1951, met heater.
Skoda 1950, met radio en diverse accessoires.
M.G. 1949, Saloon.
Mercedes 1949 170 V, Sedan.
Citroën, 6-cyl., 1950, Sedan, met radio en air

conditioning.
Nash 1948, Sedan, met Amerikaanse radio en air

conditioning.
Singer 1950, 4-pers. Sport.
BMW, type 328, zeer snelle renwagen met spe

ciaal opgevoerde motor.

1
I3

4.Llllt. ZOETAll* wagens worden mei garantie verkocht

DEALERS van:
Chrysler, Plymouth, Fargo, Standard en Triumph

VOORBURG, Westeinde 91, telefoon 778247 
DEN HAAG, Koninginnegracht I b, tel. 112090

Laan van Nieuw Oosteinde I 15 Voorburg 

Telefoon 720503; bij geen gehoor 720628
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VOOR DEN HAAG EN 
OMGEVING BIJ DE

N.V. Auto- en Motorhandel Mij.MORRIS. M.G.
v. h. BOLLAND & Co.✓

O i(T> BEZUIDENHOUT 41 
FAHRENHEITSTR. 472 
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Prima
Bridgekaarten

en

een goed doel!
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Expogé-Bridgekaarten van sublieme 

kwaliteit, prettig in de handen. 
Kleuren blauw en rood, 52 kaarten, 

per spel f 1,25, vanaf 4 spellen 

franco thuis. In dozen van 72 of

en geeft deze wat hem toekomU V

Vraagt U daarom, wanneer olie 
moet worden ververst, naar één 
van de 3 soorten originele Ameri
kaanse motorolie van de: 144 spel voor clubs, bedrijven ofMohawk Reüning Corporation, om cadeau te geven 10% korting.t.w.
TOMAHAWK, Regular 
MOHAWK, Premium of Heavy 
Duty
Uw garagehouder weet, dat elke 
druDpel 

d is

Nederlandse Vereniging
van Ex-Politieke Gevangenen

van deze olie een wel- uit de jaren 1940/’45daa voor Uw motor.
Itronftteew€»K 17 - Heemstede

„HIS M ASTERS VOICE 5?%L ru,l-I MOTOREN AUTO-RADIOFord-Chrysler-Jeep-Humber
Chevrolet - Bedford - Commer
G.M.C.-Dodge-Fargo-Citroën

WERELDMERKPlymouth - De Soto

i VOOR KWALITEITRevisies in opdracht voor alle merken
BENZINE- EN DIESELMOTOREN

Depots te Rotterdam,
VRAAGT UW HANDELAARlZwolle en Sittard

HELLEVOETSIUIS
rEL. 44

Imp.: N.V. IMREX - ROTTERDAM
1’ELEFOON 50825Ie MIDDELLANDSTRAAI IV

Een kwaliteit» product. want...

(oenen maakt het!

——-----------------------------------------------------------------------^

/=^nWfJaa/igeóJdm (jjOENEN)nammctïchtM&pm!
^ ;..TC..KT.AATW99TEf n004>-n^.;"^N*ARRQSSIE^/ UTRECHT 11IOSCHE V EER ^-41 TEL. 1081,

HET COENEN PATENT SCHUIFDAK KUNT U EERSTE KLAS INGEBOUWD KRIJGEN BIJ:
onze eigen bedrijven te Den Haag en Utrecht en tevens bij: AMSTERDAM: Amsterdamse Rijtuig Maatschappij: ARN
HEM: Carros.fabriek Veth & Zn.: VGRAVENHAGE: Carros.fabriek Pennock; GRONINGEN: Carros.fabriek W.K.W.:

HEERLEN: Carrosseriefabrick Bastiaanse \ <,

&


