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5 8E JAARGANG

OPGERICHT 1903

10 M A A RJ 1 961

DIT IS DE SIMCA ARIANE
Een volledige zespersoonsauto mee enorme bagageruimte. Uitgerust met
de Rush Super motor (5 x gelagerde krukas) van 62 pk. Centrifugaal
oliefilter houdt olie schoon, resultaat: olie verversen om de 4000 km.
erluxe, inclusief
verwarming en

ring f 7795,—)

1961

f 7995,-

Simca — u ziet er steeds meer op de weg.
Bijna 100 servicepunten in Nederland
.

.v.
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Au revoir, beste auto,
ditmaal: vliegvakantie!
Voor een zeer lage prijs kunt U kiezen uit hon
derden ité's. Wat zijn dat? InclusiveTours... ge
heel verzorgde, individuele KLM-vliegvakanties
Dus waarom vermoeiend doen? Relaxez-vous
Laat alle rompslomp over aan KLM en reis
bureau. Zij dragen Uw koffers, vullen Uw papie
ren in, tillen U over het wolkenbed
naar Uw vakantieoord, zorgen voor
een voortreffelijk hotel. En U betaalt
slechts één bedrag. Voorbeelden?
Vijftien dagen Palma de Majorca
v.a. f 405.-; vijftien dagen Costa
Brava ca. f 470.-; vijftien dagen Ita
\
liaanse Rivièra ca. f 450.- - compleet
verzorgd, inclusief vliegreis. En:
auto gewenst in Uw vakantieplaats? Ook dat
verzorgt de KLM voor U. Juiste type. juiste tijd.
Reis op de best verzorgde manier die er is!
Informeer uitsluitend bij passage- of reisbureau
naar ité.

VLIEGEN VERLENGT
UW VAKANTIE!

; V

I

i

o II

Wi

ité is een door de KLM wettig
gedeponeerde naam voor een geheet
verzorgde individuele vliegvakantie.
Alleen de aanduiding ité garandeert
U tijdens de vliegreis de persoonlijke
KLM-service.

Rust en Ruimte
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RUIMTE,
De Koninklijke BEIJNES N.V. .In Beverwijk draait op volle
toeren. Het is een spectaculair schouwspel: hier worden
stalen casco’s ”aan de lopende band” gebouwd, daar staan
zo’n vijftig keuken-units gereed of een serie complete
kajuiten

- en In de grote montagehal komt de ene

WATERLAND-kruiser na de andere gereed..

Nog nooit In Europa werd kruiserbouw ten behoeve van
een zo laag mogelijke prijs op dergelijke wijze geïndus

- ook in uw W AT E RL A N D-kruiser!
Stahoogte (ca. 1.85 m.), panorama-uit
zicht waar u ook zit of staat, 4 ruime
slaapplaatsen (en zo nodig nog 2 a 3 In
de vlakke cockpit), aparte W.C., royaal
aanrecht met roestvrij stalen gootsteen,
cosy corner, hangkast, enorme bergruimten
en zelfs plaats voor een koelkastI U waant
zich in een veel groter jacht.
Afm. 7.65 x 2.65 m, uit staalplaat gelast
met houten kajuitopbouw, 20 pk, 4-cyl.
Zweedse ALBIN- motor.

trialiseerd. Daarom kunt U zich thans Rust en Ruimte
(op het water) veroorloven. Dezelfde Rust en Ruimte,
die In I9I0 nog op de weg te vinden waren!

Vraagt het fraaie I96l-drukwerk
met prijslijst
en financlerlngs-regellng.
WIJ EXPOSEREN OP DE

N.V. HANDELMAATSCHAPPIJ S. JOOSTEN
Telefoon 37225 - 30002 - Postbus 829 - Amsterdam-C.
1
I
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VOORJAARSBEURS TE UTRECHT
TERREIN CROESELAAN VAK I
STAND No. 130 VAN I3t'm 22 MAART
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Maar wanneer U een gebruikte auto
koopt ziet U - ook bij een deskundige
keuring - niet veel meer dan de „buiten
kant”. Het inwendige, en met name de
motor, kan pas bij gebruik beoordeeld
worden. Dan komen dikwijls kleine of
grote gebreken aan het licht. Vermijd
onaangename verrassingen die U nood
lottig kunnen worden en ... die geld,
veel geld kunnen kosten!

\

door UBO

i

De hogeschool-rijders van de veiligheid laten hun banden
vernieuwen bij de UBO, het grootste
bandenvernieuwingsbedrijf in de Benelux. Ook u kunt
55 a 60°/o sparen als uw banden versleten zijn; Laat
uw gladde banden bij de UBO vernieuwen en u krijgt
ze terug, weer goed yoor tienduizenden kilometers,
gecontroleerd op wegvciligheid tot in de perfectie.

!

Wilt u hier meer van
weten? Uw bandcnleverancier geeft u
graag alle inlichtingen.

m
v> IW

BANDENVERNIEUWING
KANAALWEC 69 • UTRECHT - TEL. 030 - 32141
Voor N. HOLLAND:

Voor N. NEDERL.:

Voor O. NEDERL.:

AUFAY N.V. AMSTERDAM

COVA N.V. CRONINCEN

DE JONGE N.V. DEVENTER
Handelskade 31

Pijnackcrstraat 34-36
Tel. 020-79 5241

v

Damstcrdiep 307
Tel. 05900-2 9245

Tel. 06700-52 45

LLOYD
GARANTIE
- de speciale garantieverzekering van de
Lloyd Ongevallen voor gebruikte auto
mobielen.

Vraag nadere bijzonderheden aan TJxo
assurantiébemiddélaar of rechtstreeks
aan de
NEDERLANDSCHE

LLOYD

Herengracht 25G-268, Amsterdam.
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Caravan-Import

Oud-Loosdrechtsedijk 218a • Oud Löosdrecht Tel. 02958-1315

DICK WISSINK

ONTWERPEN VAN
MOTORJACHTEN
ZEILJACHTEN
BEDRIJFSVAARTUIGEN
TOEZICHT OP BOUW
EN REPARATIE

Bezoekt onze perma*
nente expositie van
meer dan 20 modellen,
of vraagt uitvoerige
prijscourant a fi.so

Verkoop * Verhuur
Accessoires
_
.
Camping shop Camping aan de plas

W. DE VRIES LENTSCH J0R.
BUREAU VOOR SCHEEPSBOUW
P. H. KADE 129 - TEL 6 78 33-72 54 93
AMSTERDAM

ADVIEZEN
EXPERTISE
TAXATIE
BEMIDDELING BIJ
KOOP- EN VERKOOP
VAN SCHEPEN

t

: ZOMER

66%
^! oude
en dit jarenlang •

SSt-S-SS-.
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I BATTERÜSTORINGEN I

FS1TSN,

CBJFSRSr

Dc onderzoekingen van Schultz voortzet
tend is een amcrikaant scheikundige, Louis
S. Thomas, er in geslaagd de sulfatering, ooraraafc van net verliet van 70 */o van de batte
rijen tegen te gaan.
Deze verbazingwekkende vloeistof « Sparco» zal nog veel van zich doen spreken,
daar zij, bij het clcktroliet van de batterij
gevoegd, haar voor altijd tegen tulfatcring
beschermt en haar, onder zekere voorwaar
den, onverslijtbaar maakt. Deze ontdekking
ij de enig werkelijke verbetering aan de
elektrische installatie van de automobielen
sinds de pioniertijd.
In «Sparco» houdt cadmium, verbonden
met nikkel en aluminium, de clcktro-scheikundige aktivitcit van de batteru doorlopend
op haar hoogtepunt, en staat U toe, indien
nodig, 70, 30, 40 of 50 maal per dag ogen
blikkelijk te starten. Nooit zal bet U aan
elektrische energie ontbreken. Dit, door een
voudig een flesje « Sparco * in Uw batterij
te gieten. « Sparco » is een beproefd antisulfaat, dat geen zuur bevat, en de elementen
van Uw batterij voor altijd beschermt.
HOE KRIJGT MEN EEN OUDE BATTERIJ
WEER ALS NIEUW ?
Indien Uw batterij nieuw is, wacht dan!
niet tot zij U zorgen baart.
Bescherm haar ogenblikkelijk met «Sparco».
Wees overtuigd dat, indien Uw batterij
meer dan twee jaar oud is, ze U, op de een
of ander wijze, geld gaat kosten.
Vermijd aeze zorgen I
Giet ogenblikkelijk een flesje « Sparco * in
Uw batterij en U bespaart tijd en geld.
Uw batterij zal 20, 30, 40 of 50 maal per
dag op het eerste teken starten. Dit is een
onvoorwaardelijke waarborg.
EN INDIEN SPARCO U GEEN VOL
DOENING GEEFT, KRIJGT U ONMID
DELLIJK UW GELD TERUG.IN DE GESCHIEDENIS VAN DE AU
TOMOBIEL IS NOG NOOIT EEN DER
GELIJKE WAARBORG GEGEVEN.
•IvT.'/a

DE LEVENSDUUR VAN EEN BATTE
RIJ HANGT in volgorde af van :
1° de kwaliteit van het clcktroliet (dicht
heid, hoeveelheid, zuiverheid),
2* de doeltreffendheid van de scheiding
Van de platen,
3° dcdoordringbaarlicidvandcaktïcvcstof.
4° de tijdspanne tussen de ladings- en
ontladingscycfus.
De eerste van deze vier voorwaarden
hangt af van het onderhoud van Uw batterij.
De drie andere worden rechtstreeks beïn
vloed door de sulfatering.
WAARAAN GAAT UW BATTERIJ
TEN ONDER 7
Hieruit besluiten wij dat 70*/t van de bat
terijen sterft aan sulfatering van de platen.
De sulfatering van de platen is de ader
verkalking van de batterij.
Wat is die sulfatering ?
Het is een neerslag van grote loodsulfaatkristallcn die zich op de platen vormt, voor
al wanneer de batterij te lang ontladen blijft
en ook bij het gebruik van een clcktroliet
mee de grote dichtheid. Bij het laden van de
loodakuraulatoren, wordt het loodsulfaat,
gevormd bij de ontlading, geregenereerd. Al*
mg niet volledig is en eer. eledeze hervorming
ment een tev
- /cel aan loodsulfaat vertoont,
dan zegt men dat het «gesulfateerd1 » ij.
Dit is de grootste ziekte van de batterij. Uw
batterij ontlaadt zich steeds, niettegenstaande
alle herladingcn, gezien de witte loodsulfaaikrisuüea de platen en separatoren vec-

B F W t J 2F N !

stoppe n en de scheikundige omzettingen verhinderen.
De sullotcrlng veroorzaakt:
1o hot neerslaan van do aktteve stof,
2° hot golven van do platen,
30 een verlies van vormogen,
40 een verhoging van do Inwondige weorstand met een overeenstemmende vermin
dering van hot rendement,
5» con verhoging ven temperatuur bl]
stroomdoorgang.
HOE WERKT « SPARCO Aangezien het loodsulfaat een gering gcIcidingsvcrmogcn heeft, kan het niet ver
minderd of gcosydeerd worden daar er geen
stroom kan doorvloeien.
Jndien evenwel het loodsulfaat met cën
zekere hoeveelheid «Sparco» (cadmium,
aluminium, nikkel) gemengd wordt, kan dit
mengsel een voldoende poreusheid hebben
om het elektroliec te absorberen en aldus een
voldoende gelcidingsvermogen te verkrijgen.
De normale werking voor lading en ont
lading kan dan plaats hebben.
De verbinding van scheikundige bestand
delen waaruit « Sparco » bestaat verhindert
de sulfatering en lost de mogelijk reeds be
staande sulfatering op; de batterij verkeert
weer in ideale produktie omstandigheden
en aldus kan de elcktro-scheikundige wer
king zich weer normaal ontwikkelen alsof
de batterij nog nieuw was.
EEN ONWEERLEGBARE BESPARING
De kosten van de herhaalde herladingcn,
het huren van batterijen, de reparaties, het
buiten gebruik zijn van de wagen, het trans
port, het slepen, daarbij de beschadigingen
van de elektrische installatie van een wagen
veroorzaakt door een slechte batterij, en uitcindelijk de aankoop van een nieuwe batterij
ia aanmerking nemend, kan «Sparco» U
veel geld besparen...
Indien U «St>arco» niet koopt, zult U
bij Uw eerstvolgende storing TOCH ZO
VEEL BETALEN zonder daarom « Sparco »
te hebben.
IEDER JAAR HEEFT
ÉÉN OP DE DRIE AUTOMOBILISTEN
BATTERIJSTORING
_ En, zeven maal op tien komt deze stoxing voor in het verkeer.
Dat kan U morgen gebe uren...
Beveilig U tegen zulk lastig avontuur
voor enkele guldens.
Voeg onmiddcllijk een flesje « Sparco » toe
aan het clcktroliet van Uw batterij en U
zult voor jaren gerust zijn.
U zult 20, 30, 40 t)f 50 maal per dag
starten, welke de temperatuur ook zij, zelfs
indien het 40* onder nul vriest, dit met de
verbluffende « Sparco •...of Uw geld wordt
terugbetaald.
. SPARCO - WERD BEPROEFD

'§T

Vervolgens
werd de batterij
herladen (langzame
lading van 24 uur)
Na 20 dagen ruit, met
temperaturen schommelend
van — 25* tot + 60*. werd
de batterij in een wagen
van 1953 geplaatst.
OE BATTERIJ DEED DE
WAGEN OGENBLIKKELIJK
STARTEN

~ sulfatering
van de batterij

1ra

551

s

FL.15
✓

Elk der elementen werd
vervolgens getest; 4 elemen
ten hadden 2,2 Volt, het
5de clement 2,1 Volt en het
6de element 2 Volt.
Andere proeven, uitge
voerd op een batterij van
2 jaar oud, door een grote
Duitse gebruiker van die
selmotoren gaven een vermogenverhoging van 66 V»
na toevoeging van « Spar
co » aan net clcktroliet.

WAT .« SPARCO - OOET
1» beschermt da nlouvio batterijen en ver
dubbelt hun levensduur,
2° brengt do geeulfateerdo batterijen weer
In mechanisch goede staat,
3° doet de batterij werken met een maxi
mum aan rendement gedurende haar
ganse levonsduurr
4» stolt de batterij In staat zich normaal te
laden en doze lading te behouden,
5» verhoogt da spanning van elk element,
8° vorhaogt de sterkte van de koplampen
met 25 •/.,
7° vermindert de Inwendige verwarming en
voorkomt beschadigingen dear overbe
lasting,
8« vermindert de reparatiekosten aan dy
namo*, regulatoren en oudere elektri
sche apparaten,
99 houdt de temperatuur van do bonen]
onder controle en laat U toe hcrhaaldclljk te starton, zelfs bij 40» onder nul,
109 geelt U een belangrijke vormogenreserve, voor radio, varwarmlng, cnx^
11* stolt Uw batterij In slaat zich voel vlug
ger van haar krachtinspanning to her
stellen on haar lading te behouden.

« SPARCO » BEVAT GEEN ZUUR EN LEVERT GEEN ENKEL GEVAAR OP VOOR DE
BATTERIJ.______________________

geen
sulfatering
meer

MET
SPARCO

ZIJ DIE HET GEBRUIKT HEBBEN
Ziehier enkele afnemers-van «Sparco»t
Sarma, Epeda, Fobrux, Sidol, Gevaerr,
Lever Frires, Pieux Franki, de Stad Luik,
Asphaltco, Rode Kruis van België, Auxcltra, Regie der Lucht wegen en TT., Fédération des Charbonnagesi de Belgique, Electrogaz, enz.
Wij geven U hier enkele uittreksels uit
brieven en het ipijt ons niet de onkosten te
kunnen maken een boekdeel met getuigschrif
ten uit te geven.
— De grote garage J, S.A., te Brussel,
schrijft ons: .« Dit produkt heeft ons
volledige voldoening geschonken. Gelieve
on» nog 5 dozijn ie zenden. *
— De drukkerij H., te Parijs, schrijft ons 1
«Uw produkt werd ons door uirijke
ksnnbocn aanbevolen. Gelieve ons -7
flesjes te zenden daar wij 7 rijtuigen

hebben.»

— Drukkerij M., te Zurich : « Wij zijn wer
kelijk verbaasd geweest door het ver
bluffend resultaat dat we bijna ogenblik
kelijk bereikt hebben, enz.»
— M. C.t te Bonn : « Niettegenstaande ik
bij het lezen van Uw publiciteit deze
niet geloofde, moet ik bekennen dat
«Sparco» mij volledige voldoening
schenkt.»

En nu, Dom*» «n Heren, Indien U er niet t.g«n op zie» om drie minuten te vetliezen bi| het
loitchroevcn von de 3 of 6 doppen von W"bortcHJ on het gieten van een valnlg « SPARCO *
in elk der elementen.^

Indien U-wllt dol Üw bott.ri) U een maximum rendement geeft voor een minimum oen kotten...
I

ZEND ONMIDDELLIJK DEZE STROOK NAAR

De firnus en officiële instellingen (leger,
SPARCO
NEDERLAND
N.V.
I
laboratoria, clektriciicitscholen, grote ver
Mathcncucrlaan, 259 - Rotterdam 3 - Tel. 5 44 85
bruikers, enz.), die serieuze en ver door
gevoerde proeven hebben genomen met
j mijn botton] ean afwijking vertoont, zodanig dot Uw produkt tot nwti dient, U mi) onmiddellijk.
«Sparco > zijn ontelbaar. Ziellier de proef
genomen door een Frans laboratorium voor
I terugbelaolt.^^T VAKJE NAAST UW KEUZE VAN BETALING ZWART.)
toepassing der elektriciteit:
□ Ik zol oon do postbode Fl. IS,-— plus de verzendkMten betalen,
Men besloot een batterij van 12 volt, 90
n Ik wen* de rembourskosten te bosporen door onmiddellijk Fl. II.— te storten op Uw
ampère voorbarig te verslijten.
potfrekening 120.121. fln dit navol Is het onnodig deze strook op to zenden.) Bij ontvangst von mt|n storting zend» U mij e SPARCO • zonder enige kosten.
Men koos daarvoor een ■ batterij van
(In drukletteri a.udx)
3 jaar oud die haar lading niet behield.
Gedurende een tijdspanne van 50 dagen, r-. NAAM :______
- AT 1
werd zij 3 nual per aag maximum geladen
j ADRES : . .. .
en aanstonds weer ontladen.
| STAD : ______
Na deze 50 dagen voegde men een flejje.
L
«Sparco* toe aan het elektroliec.
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Vacantie
in het land der
fjorden?

De steden liggen kilometers van elkaar verwijderd. Ge
nieten van de ongerepte natuur wil hier zeggen: onafhan
kelijk zijn en z’n vacantiehuis bij zich hebben door een

i
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BLUEBIRD.
BLUEBIRD wordt door de grootste caravanfabriek ter
wereld gebouwd en is daardoor zo voordelig in prijs: van
f2995.- tot f 10.490.-.
Maak gebruik van de tientallen jaren ervaring: alle model

.

len zijn weerbestendig, ruim en gegarandeerd voor een
lange levensduur.

}

BLUEBIRD getest op alle wegen ter wereld!
Overtuigt u zichzelf bij uw dichtstbijzijnde BLUEBIRD-

:

dealer of wendt u zich rechtstreeks tot de importeur:
Rinel Trading Company, Industrieterrein - Naarden,
(afslag Keverdijk). Tel. 02959-11586 en 11587.

»

Behoudens afspraak 's zondags gesloten.

BLUEBIRD - uw vncnnliegeluk op wielen!!
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Jaarabonnement f 17,50. Losse nummers
f 0,75. België 10 frank. Leden van de
K.N.A.C. ontvangen „De Auto” gratis.
ADVERTENTIE-OPGAVEN
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Administratie „De Auto”, Gedempte
Oudegracht 138, Haarlem. De prijs van
kleine annonces voor koop en verkoop
van tweedehands 'auto’s, banden e.d.
is f 1,— per regel en van die voor
personeelsaanbiedlngen en -aanvragen
f 0,75 per regel, beide met een mini
mum van vijf regels (één regel telt
plm. dertig lettertekens).
K.N.A.C.-BIJKANTOREN

Amsterdam: Weteringschans 120
tel. 020-3.46.84-3.29.06
Arnhem: Jansbuitensingel 20
tel. 08300-2.33.66.
WEGENINFORMATIEDIENST
De
K.N.A.C.-Wegeninformatledlenst

geeft In de periode van 1 november
tot 1 april dag en nacht (ook in
de weekends) via telefoonnummer
070-61.42.41 Informaties over de toe
stand van do wegen in Nederland en
de andere Westeuropese landen.
AUTOHULPDIENST

;

I

De Autohulpdienst is in de periode
van 1 november tot 1 april tussen
’s morgens zes uur en ’s avonds negen
uur (ook ’s zondags) bereikbaar op
hetzelfde nummer als de Wegeninfor
matiedienst: 070-61.42.41. Buiten deze
periode en buiten de genoemde uren
belle men nummer 070-55.61.03 van
de BOVAG.
Automobilisten, aie buiten de normale
werkuren van de garages met pech
komen te staan, wéér ook in Nederland,
kunnen de Autohulpdienst bellen,
welke dienst dan zorgt voor technische
assistentie.
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KROON OP ONVOLTOOID WERKSTUK
Als Gorkum en Breda hel er niet over eens zijn, hoe men precies feest
viert, dan is dal meer een zaak voor Gorkum en Breda dan voor ons.
Maar een feil is, dat Gorkum op 15 maart aanstaande meer reden
heeft om feest te vieren dan Breda. Op die dag wordt de nieuwe brug
over de Bovcn-Mcrwede geopend. Een grandioos mooie brug, die vier
rijstroken in de plaats stelt van primitieve veer-verbindingen. Een brug
bovendien, die Gorkum tot een van de belangrijkste verkeersknooppun
ten van ons land gaat maken. Het verkeer uit noord, oost en west komt
er straks samen om richting Antwerpen te kiezen.
Breda daarentegen zit met de situatie, dat dit internationale verkeer
zich voorlopig nog door zijn bebouwde kom moet persen (bij Gorkum
gaat het net buitenom), terwijl voor de Brcdanaars zelf de route naar
de brug wel met enkele voetangels en klemmen zit. Die route wordt
geheel voorzien van gescheiden rijbanen, maar dat plan is nog slechts
zeer gedeeltelijk uitgevoerd en gevaarspunten zijn er de eerste jaren
nog te over in de verbinding.
Gorkum staal er dus het beste voor. Het heeft lang moeten wachten
op zijn brug (Karei de Stoute en Napoleon hadden er al plannen voor),
maar het resultaat is indrukwekkend. Twee machtige bogen gaan over
het water en behalve machtig doen ze zich zelfs bijzonder sierlijk voor.
Want de bogen houden het brugdek vast met stalen hangkabcls. die
wel vuist-dik zijn. maar op een afstand in de ruimte verdwijnen. Zo
lijkt het, alsof alleen de twee bogen tegen de lucht getekend staan;
de verticale elementen ziet men niet meer. Een grote aanwinst in het
kindschap, deze brug; zelfs landschapsbeschermcrs houden dat niet
tegen.
Een nog grotere aanwinst echter voor hel verkeer, dat de brug vooral
ziet als schakel in de belangrijkste internationale noord-zuid-verbinding
van de toekomst. Een toekomst, waarin van Viancn af (aan de rijks
weg Utrecht-Den Bosch) een 2-baanswcg over Gorkum naar Breda gaat
lopen. Via een rondweg om Breda zal men vervolgens op een nieuwe
verbinding naar Antwerpen geraken, die oostelijk van de bestaande weg
Breda-Antwcrpen geprojecteerd is.
Maar zover zijn wc nog niet. De Gorkumsc brug is eigenlijk de kroon
op een werkstuk, dal nog niet tot een goed eind werd gebracht.
Van de brug naar het noorden gaande, zijn nog de volgende knelpun
ten te nemen. Direct noordelijk van de brug bevindt zich het veel te
krappe verkeersplein Schelluincn, waar de wegen Rotterdam-Tiel en
Vianen-Breda samenkomen. Een ongelijkvloerse kruising staat hier opN
het programma. Dan volgt een weggedeelte met gescheiden rijbanen
(geheel gereed) tot even zuidelijk van Meerkerk. Daar wordt gewerkt
aan een viaduct over de provinciale weg Slicdrecht-Meerkcrk. Het via
duct is voorlopig nog niet klaar en het zuid-noord-verkcer moet zolang
de provinciale weg kruisen — een zeer gevaarlijk punt. Tussen Meer
kerk en Lcxmond is weer een nieuw stuk met gescheiden rijbanen bijna
gereed. Bij Lcxmond is het feest gedaan. Van daar af tol Vianen moet
het verkeer het de eerste jaren blijven doen met de bochtige oude weg
(totaal twee rijstroken). De aansluiting bij I.exmond wordt zeer on
overzichtelijk (dus gevaarlijk) en bij de aansluiting te Vianen, op de
grote weg Den Bosch-Utrccht, zijn de kansen op ongelukken eveneens
groot. Men rijdt bij Vianen op de snelweg Utrecht-Den Bosch aan, zon
der die weg op behoorlijke afstand te kunnen zien. De automobilist
moet er „dichtvarcn” op de borden. Maar de eerste borden (einde
voorrang) staan pas 150 meter voor de kruising. Dit gevaarspunt moet
éérder en alarmerender worden aangekondigd. Wat ook nodig is: Een
Lees verder op volgende pagina.
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Kroon op
onvoltooid
werkstuk

Vorvolg vorige pagina.
viaduct over dc weg Den Bosch-Utrecht
voor het verkeer uit dc richting Gorkum, dat links afslaat naar Utrecht.
Dat viaduct is in de plannen van Rijks
waterstaat te vinden. Maar voor dc
toekomst .
Van dc brug naar het zuiden gaande
ook weer vele knelpunten. Eerst een
stukje (tot even boven Nicuwendijk),
waar één nieuwe rijbaan gereed is,
maar waar de tweede rijbaan pas half
dit jaar voltooid wordt. De omleiding
om Nicuwendijk is in 2-baans-uitvoering al direct voor het verkeer beschik
baar. De omleiding om Oosterhout (ge
scheiden rijbanen) is ook klaar, die om
Raamsdonkveer zal echter nog drie jaar
op zich laten wachten. Tot zolang voert
de route dóór Raamsdonkveer. Na Oos
terhout moet tot dc herfst van volgend
jaar nog de weg langs het Wilhelminakanaal worden gereden en moet men
via Teteringen en via Breda richting
Antwerpen kiezen. Pas over anderhalf
jaar voert een nieuwe 2-baansweg naar
dc weg Breda-Tilburg. Enkele maanden
later zal het viaduct over die weg klaar
zijn. Maar ook dan nog moet het noordzuid-verkeer dóór Breda om op de weg
naar Antwerpen te komen. Dat veran
dert pas als over twee of drie jaar dc
rondweg om Breda geheel voltooid is.
Dit verhaal is lang en eentonig. Maar
wij vertellen het om te waarschuwen
voor de gevaren, die zich straks tussen
Vianen en Breda voordoen. Grote geva
ren, omdat gedeelten met gescheiden
rijbanen steeds weer gevolgd worden
door cnkclbanige gedeelten — en dc
aansluitingen zijn bijna overal zeer on
overzichtelijk. Laat men bij die aanslui
tingen borden plaatsen om voor de ge
varen te waarschuwen! Véél borden.
Het is nodig.
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Wij vertellen dit verhaal óók. omdat er
uit blijkt, hoeveel voortgang Rijkswa
terstaat nog kan boeken op het gebied
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De brug bU Gorkum, impo
nerend werkstuk van dc
bruggenbouwers van Uiikswaterstant. Twee hnofdoverspanningen heeft dc
brug, elk van 170 meter.
Aan dc noordzijde sluit er
nog een beweegbare brug
op aan, om zeer grote
schepen door te laten.
Twee maal twee rijstroken
heeft dc brug, gescheiden
door een smalle betonnen
kam.

Tussen de zuidelijke oprit
naar de brug bij Gorkum
en de Wcrkonsc dijk raak
ten de ontwerpers van de
nieuwe weg Gorkum-Rreda
letterlijk in het moeras.
De grondslag was hier zó
slecht, dat men besloot de
weg op palen te zetten.
Drieduizend palen van ne
gen tot achttien meter
lengte. Eón rijbaan is op
die manier al gemaakt, aan
de tweede wordt nog gewerkt.

◄ Hut punt waar men, komende
vanuit Gorkum, op du kruising
met de grote weg Hen IJuschUtrecht aanrijdt. De beplating en
de bebouwing onttrekken de snel
weg tot vlak voor de kruising na
genoeg geheel aan het oog. Nu
door de openstelling van de hrug
bU Gorkum do verkeersdrukte
hier aanzienlek zal toenemen, zijn
borden, die beter waarschuwen
voor het gevaar, bepaald noortzakclijk.
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NIEUWE VOLKSWAGEN VAN OPZIJ
iKfisïiÊÈiiL

Dc publiciteitsafdeling van Volkswagen
is van mening, dat een draadje per dag
tenslotte óók een hemdsmouw in het
jaar maakt. Dat moeten we tenminste
wel opmaken uit dc zeer schaarse ge
gevens, die V.W. zelf over zijn nieuwe
1 Vi litcr-produkt bekendmaakt. Tol op
heden weten we, dat er een 1500 cc
krachtbron in dc nieuwe uitvoering
huist, dat deze volgens hel beproefde
systeem in de vorm van een 4-cilinder
luchtgekoclde boxer is gebouwd, dat hij
achterin is geplaatst en dat een uitvoe
ring als stationcar eveneens leverbaar
wordt. Voor het overige zien we dan
nog een zij-aanzicht van beide produkten. Laten we hopen, dat we het frontje over een paar maanden ook te zien
krijgen en dat ons voor de introductie op
de tentoonstelling in Frankfort nog een
blik op 'dc motor gegund zal worden.

Met deze in de autowereld nogal onge
bruikelijke
„publiciteitsstunt",
heeft
men echter in Wolfsburg niet te klagen
over de publiciteit voor dc VW. Wel
zelden zullen pers en radio zich zo te
vreden betoond hebben met zo weinig
gegevens en er daarom zo veel rucht
baarheid aan hebben gegeven. Aanklop
pen om méér gegevens, bij wie ook
van VW, heeft geen nut. want, zo
schrijft de redactie van het blad „Voor
hen die Vooruit Willen", het officiële
VW-orgaan in Nederland: „Met grote
nadruk wijzen wij erop, dat het geen
enkel nut heeft onze redactie te verzoe
ken om nadere inlichtingen over de
nieuwe types VW 1500 en VW 1500 Sta
tioncar. Om de doodeenvoudige reden,
dat deze onder geen voorwaarde ver
strekt zullen worden door dc fabriek,
anders dan op de vooraf door dc lei

ding bepaalde tijd.” Het blad vervolgt
dan: „Natuurlijk zullen er in de wereld
pers straks wel weer allerlei soort ont
hullingen over dit nieuwe type komen.
U kunt deze rustig naast u neerleggen.”
Het doet ons goed. dat er tenminste nog
écn fabriek is, die op een dergelijkc
manier zijn klanten kan aanspreken.
Het doet ons nog meer goed. dat er ten
minste nog redacties zijn, die hun le
zers kunnen adviseren het nieuws uit
andere bladen rustig naast zich neer te
leggen.
Met dit al is het duidelijk, dat VW toch
ook een andere koers wil gaan varen
en dat, ondanks het onwrikbare opti
misme van dc heer Nordhoff, dc ont
wikkeling van de Euromarkl met enige
spanning en zorg in Wolfsburg wordt ge
volgd. Wat men kennelijk wil, is 'in de
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Hermann Glaser:
45 pk,
top iets boven
de 130 kmlu

eerste plaats de zo smalle basis, ge
vormd door de „enige" VW, verbreden
en een aandeel krijgen in de verkopen
van de „kleine” middenklasse, waarin
deze VW 1500 zo op het eerste gezicht
thuishoort. We beschikken namelijk nog
niet over dc afmetingen en moeten dus.
evenals de aspirant-kopcr, nog maar af
gaan op dc indruk die de foto's geven.
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Wat deze basis-verbreding zelf betreft:
Zoals nu-.wej duidelijk geworden is,
biedt de eerste aflevering van de nieu
we’ VW 150Ó vervolgroman nog te wei
nig houvast om met enige zekerheid
iets te zeggen over dc mogelijke popu
lariteit van het model. Zeker is wel, dat
men bij VW een heel andere politiek
volgt dan b.v. bij Citroen, welke merk
ook tientallen jaren met hetzelfde mo
del doet, maar dan ook uitkomt met

Dc Duitse pers is evenmin als de Nederlandse bedolven onder gegevens over de
nieuwe Volkswagen. Maar men zit er wat dichter bij het vuur en onze Duitse corres
pondent wist dan ook aan de povere gegevens van het officiële communiqué nog een
paar' inlichtingen toe te voegen:
Dc motor van dc V.W. 1500 levert ongeveer 45 pk en de topsnelheid ligt iets boven
dc 130 km/u. Met de scricproduktic wordt na de zomervakanties een begin gemaakt.
Per dag zullen ongeveer 1000 exemplaren van dc grotere V.W. gemaakt worden. Dc
produktie van het kleine model gaal onverminderd voort, zal spoedig zelfs boven de
4000 exemplaren per dag komen.

een nieuw type, dal zijn lijd ver vooruit
is en dat opvalt door originaliteit van
constructie. Voor zover we aan de foto's
van VW kunnen zien, betreft het in dit
geval een nieuw model, dat nergens op
zal vallen door originaliteit of slylingvondsten.
Wat teleurgesteld zullen ook verschil
lende buitenlandse kopers van de mid
denklasse auto zijn, die hun zinnen op
dc grote • VW/ gesteld hadden. Elders
meer dan in Duitsland, waar autofabric. ken soms dc indruk maken belangrijkcr te zijn dan de klanten, apprecieert
men in wagens van deze klasse een
vierdeurs-uitvoering. Men rekent dus
waarschijnlijk bij VW, wat de waarde
ring voor het .nieuwe type betreft, in
hoofdzaak op de reputatie van betrouw
baarheid en levensduur, die dc aloude

Volkswagen zich terecht over de gehele
wereld gekweekt heeft.
Besluiten we dan tenslotte met dc of
ficiële tekst van de „Bekanntmachung"
over de VW 1500: „In dc nieuwe 1,5 liter
Volkswagen 1500 worden dc construc
tieve grondslagen, die dc Volkswagen
zijn faam bezorgden, ook toegepast. Hij
heeft behalve een grote kofferruimte
onder het voordekscl, een tweede, even
eens van buiten af toegankelijke grote
bagageruimte aan dc achterzijde vqn
de wagen. Dit is mogelijk door rde ver
zonken luchtgekoclde vicrcilindef' boxcrniotor, die met wisselbak en achterwielaandrijving één geheel -vormt. Voor
een gemakkelijke en snelle in- en uit
bouw van de motor is gezorgd.”
P. de G,
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KAN DE
BRITSE
AUTOINDUSTRIE
NOG UIT
DE GREPPEL?
De Britse minister van Financiën, Sclwyn Lloyd, heeft gedeeltelijk goedge
maakt, wat zijn voorganger Amory in
de ogen van de auto-induslrie grondig
bedorven had. Hij heeft een soepeler
regeling afgekondigd voor het kopen
van auto’s op krediet. Voortaan zal men
in Engeland weer drie jaar over de af
betaling mogen doen in plaats van 2
jaar. Dat geldt zowel voor nieuwe als
gebruikte wagens. De handel in ge
bruikte wagens zal echter niet veel ple
zier beleven van de verzachting, want
de financieringsmaatschappijen voelen
er niets voor om met gebruikte wagens
grotere risico's te gaan lopen.
De maatregel is intussen bedoeld om de
Britse auto-industric aan wat meer
vaste grond onder de voeten te helpen,
maar de fabrikanten zien er weinig heil
in. Zc zijn ervan overtuigd, dat het
enige, wat een daadwerkelijkc steun
voor hen kon zijn, een verlaging zou
zijn van de 50 pel. omzetbelasting, die
in Engeland op automobielen rust. Tij
dens de oorlog werd deze heffing ingcsteld als een noodmaatregel en hij zou
na de „war” weer verdwijnen. Maar

\

*

• ‘:

net als de man die voor een diner komt
en dan een week blijft logeren, zo zucht
de automobielhandel nog steeds onder
deze belastingdruk.
Whitchall voelt er echter niets voor deze
belasting te reduceren. Het is namelijk
een zeer grote bron van inkomsten, per
jaar zo’n 160.000.000 Engelse ponden,
d.w.z. een derde van de totale inkom
sten, die de regering uit het automobi
lisme trekt.
De autofabrikanten menen dus dat deze
hulp te laat gekomen is, omdat een
dergelijke maatregel al had moeten
worden uitgevaardigd vóór de fabrikan
ten de werkweek tot 3 dagen hadden
moeten bekorten en vóór ze genood
zaakt waren een groot aantal arbeiders
te ontslaan. Wel verwachten ze, dat het
seizoen dit voorjaar wat beter zal zijn
dan vorig jaar, maar geen van de auto
fabrikanten verwacht, dat het nu aan
de kopers geschonken extra rentc-jaar
hen weer op de been zal helpen.
De toezegging van de regering zal ook
geen invloed op de export hebben. En
daar hoopten de fabrikanten juist op,
toen Whitehall enige tijd geleden maat-

regelen aankondigdc om de auto-industrie te helpen. Daar de crisis een verre
van huiselijke aangelegenheid was, ging
er toen een golf van optimisme door
Coventry, Oxford en. Birmingham,
maar dat optimisme is nu weer veran
derd in pessimisme. De fabrikanten
vragen zich af, of het meest passende
woord voor de oorzaak van de crisis
niet „verzadiging” is. Hen verzadiging
die het gevolg is van een complex van
factoren.
Do overname van Standard-Triumph

Het is lang geen geheim meer, dal het
bij Standard in Coventry nu niet be
paald een rooskleurige toestand is. Dit
ondanks het succes van de Heraldreeks. Hoewel ook dat succes betrekke
lijk was, want in mijn land alleen al
had de Hcrald twee zware concurren
ten, nl. de kleine B.M.C. en de nieuw
ste Ford Anglia. Een van de hoofdbron
nen van inkomsten van Standard was
de produktic van landbouwtractoren ten
behoeve van de Canadese Massey Mar
ris Fcrguson-grocp. Maar uiteindelijk
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RECHTS HOUDEN IN LONDEN
Engeland zou Engeland niet zUn, als er
niet een traditionele uitzondering op een
regel gemaakt werd. In Londen is er wimelUk één straatje waar officieel rechts
gehouden moet worden, ook al Is het
openbare weg. Het is do toegang tot het
welbekende Hotel Savoy.
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brikant van zware trucks cn bussen. Zij
bieden twee van hun eigen aandelen
voor 15 Standard-aandelcn. Leyland
slaat er goed voor. In '58 maakte men
een winst van ruim 5 miljoen pond cn
in "59 van meer dan 9 miljoen pond.
De nieuwe combinatie zal ongeveer
40.000 werkkrachten kunnen gebruiken,
waaruit o.a. blijkt dat tractoren weer
een belangrijk onderdeel van het pro
gramma zullen gaan vormen bij Stan
dard. Mr. Alick Dick, de 44-jarige president-directeur van Standard, die op
zijn post blijft, als de transactie door
gaat, zegt: „Ik ben er erg blij om,
want nu blijven wij een geheel Engels
bedrijf.” Maar toen hem gevraagd werd
of dan buitenlandse groepen hem bena
derd hadden voor de overname, zei hij:
„Dat is niet juist, maar indien er een
beter aanbod komt, moeten wij dat ook
in overweging nemen.” Over de gehele
affaire is natuurlijk nog niet het laat
ste woord gezegd, totdat de aandeel
houders een en ander goedgekeurd heb
ben. Dat zullen zij echter ongetwijfeld
doen, want Mr. Dick heeft reeds ge
waarschuwd, dat als de transactie niet
door zou gaan, er over 1960 heel wei
nig dividend uitgekeerd zou worden.

Kort nieuws
In Londen is een nieuw plan ontwikkeld
voor het toekomstige wegennet van de
stad. Maar deskundigen zeggen, dat het
plan in het geheel geen rekening houdt
met de snel toenemende verkeersdruk
te. Eenzelfde plan werd in 1951 opge
steld, maar dat is nog steeds niet ten
uitvoer gelegd. In het nieuwe plan is
ook een schema tot verbetering van de
hoofdwegen opgenomen. Maar de enige
wezenlijke verbetering is een reeks van
nieuwe verbindingen en ongelijkvloerse
kruisingen. Lapmiddelen zijn al vaak
genoeg waardeloos gebleken.
Engeland heeft nu een autoweg, die
Londen verbindt met de havensteden
Dover en Folkestone aan Het Kanaal.
Maar „autoweg” is een te groot woord,
omdat in werkelijkheid de autobaan
maar een afstand heeft van 11 km,
wat wil zeggen 10 pet. van de totale
afstand. Maar in ieder geval is de weg
toch een verbetering, vooral ook voor
de Europese bezoekers, die nu niet
meer dwars door Maidslone behoeven
te rijden, waar in de lente en de zomer
files van kilometers voorkwamen. De
nieuwe weg, die VA miljoen pond heeft
gekost, heeft 2 banen van 7,20 meter,
gescheiden door een middenstrook van
bijna 4 meter. Daarop kan later even
tueel een derde rijstrook worden aan
gelegd. Vluchtbermen van 2,50 meter
zijn er ook aangebracht. De autoweg
kruist de rivier de Mcdway met een
brede brug.

DE PARKLEEllWACHTERS
De wat trrimmige concurrentie tussen de Londcnse Politie en de parkeerwachters
levert altüd wel stof op voor een cartoon.
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heeft Standard zijn gehele aandeel in
die produktie verkocht en zich verplicht
voor mei 1961 geen tractoren meer te
maken. Het nieuwe, aldus verkregen
kapitaal werd aangewend voor fabrieksuitbreiding, voor het bouwen van een
assemblagebcdrijf in België, voor nieu
we machines en voor de produktie van
de Herald. Toen echter kwam er een
reeks stakingen, die vooral de export
slagen toebracht. En juist op het mo
ment,' dat de zaken een gelukkiger wen
ding schenen te gaan nemen, kwam de
huidige verkoopscrisis, waardoor er
1700 arbeiders op straat kwamen cn
er een driedaagse werkweek moest
worden ingevoerd. Maar Standard had
zich het Chinese gezegde ter harte kun
nen nemen: „Als je vandaag huilt, ge
bruik dan nooit al je tranen, want mor
gen heb je er misschien nog meer no
dig, als je weer zal moeten lachen."
.Standard schijnt namelijk weer te kun
nen lachen. Het geluk kwam terug in
de vorm van een aanbod van Leyland
Motors van
176.000.000, om het gehele merk onder controle te krijgen.
Leyland is in hoofdzaak bekend als fa-

Dc N.V. Handelscompagnie, Waal
haven .O.Z. 1, Rotterdam, heeft de
import ter hand genomen van de SimL-Car. Vorige week werd in Rotterdam
een demonstratie gegeven met deze
nieuwe soort

link-trainer" voor
kandidaat-automobilisten

Dc General Precision Systems Ltd. in
Aylesbury (Engeland) is dc fabriek
waar dc luchtvaartmaatschappijen hun
„droogvliegapparatuur” laten maken.
Diezelfde fabriek heeft nu een trainingsapparaat ontwikkeld voor het geven van
autorijlesscn, .dc SIM-L-CAR genaamd.
Met deze „link-trainer” beoogt men dc
aspirant-automobilist het sturen en het
schakelen bij te brengen. De installatie
kan worden aangesloten op elke auto,
van onverschillig welk fabrikaat. Een
modcl-wegenplan is op ingenieuze wijze
verbonden met de normale bedieningsorganen van de auto. Op een scherm
— dat vóór de auto is geplaatst —
worden door een lichtbron een werke
lijke rijweg, kompleet met verkeerste
kens, zijwegen, telegraafpalen, heggen,
bomen en auto's, geprojecteerd. Dc be
stuurder, met de instructeur naast zich,
kan .èóveral heenrijden”, binnen de
grenzdrt 'y^n dal wcgenplan. Doordat
' het wègenpian beweegt — afhankelijk
van hof gebruik van de bedieningsorganen van de auto — krijgt men een be
wegend beeld. Men „rijdt” werkelijk op
de weg, hoewel men zich in een niet
rijdende auto. met stilstaande motor be
vindt. Het geluid van een rijdende auto
wordt elektronisch nugebootst. Wanneer
men met dc auto een trottoirband raakt,
wordt ook dit geluid elektronisch nage
bootst. Door middel van het controle
paneel — dal door dc r instructeur in
handen wordt gehouden — worden dc
gedragingen' van de leerling gecontro
leerd en geregeld, zoals het gebruik
van koppeling, versnelling, rem, etc.
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De foto’s op deze pagina brengen de
werking van dc Sim-L-Car in beeld.
Men ziet de instructeur met zijn knoppen-paneei, de opstelling van de auto
voor het scherm en het bedricglijk-echte
wegbeeld, dat dit scherm de man achter
het stuur voortovert.
Ook het dubbel ontkoppelen kan door de
instructeur gecontroleerd worden. De in
stallatie kan uiteraard gebruikt worden,
onafhankelijk van de weersgesteldheid
en geeft de instructeur de mogelijkheid
gedurende dc lange winteravonden zijn
leerlingen de allereerste beginselen bui
ten het verkeer bij te brengen.
In Engeland, waar een veel groter per
centage van dc kandidaten voor het rij
bewijs door familie en kennissen wordt
opgeleid dan in Nederland het geval is,
wordt het systeem, naar dc voorlopige
berichten luiden, met veel succes toe
gepast.
In hoeverre deze Sim-L-Car, die thans
door N.V. Handelscompagnie te Rotter
dam wordt geïmporteerd, een grote ver
betering van de rij-opleiding in Neder
land zal kunnen betekenen, is nog moei
lijk te zeggen.
Door de geroutineerde automobilisten,
die tijdens een demonstratie van de
N.V. Handelscompagnie het stuur han
teerden, kan dit moeilijk worden beoor
deeld. Zij zijn gewend op een hele serie
andere factoren (zicht opzij en naar
achter, vertraging van de wagen etc.)
te reageren, dan met deze link-trainer
kunnen worden nagebootst.
Men zal naar onze mening uitgebreide
proeven moeten nemen met lieden, die

nog nooit een stuur in handen hebben
gehad en dan in de praktijk moeten
toetsen, of zij na het stadium op de *
Sim-L-Car inderdaad ook in werkelijk
heid op de weg kunnen sturen en scha
kelen. Voor het nemen van een derge
lijke proef heeft dc K.N.A.C. dc eerste
stappen al ondernomen.
In Engeland, waar men nu gedurende
enige maanden ervaring heeft, schijnen
de resultaten, zoals gezegd, gunstig te
zijn. De Lancashire County Policc heeft
als eerste politie-organisatie in Enge
land een Sim-L-Car voor de instructie
van zijn toekomstige chauffeurs aange
schaft.
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doen hun deuren open voor de
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In gedachten ziel u misschien drie bij
zonder fors uitgevallen heren hele grote
deuren open doen. Het spijt ons, maar
dan ziet u het verkeerd. Onder reuzen
verstaan wc in dit geval enkele van
Nederlands grootste bedrijven. Maar
hele grote deuren gaan er dan toch wel
open. De deuren namelijk van Van den
Bergh’s en Jurgens* Fabrieken N.V., te
Rotterdam, van onze nationale autoindustrie de DAF en van (voorlopig)
Nederlands enige werkelijk zware in
dustrie, de Hoogovens te Velsen. Dat
zijn namelijk de bedrijven, waarheen de
K.N.A.C. excursies organiseert dit jaar
en we menen, dal deze uitstapjes bïj-

* 10 april:
Van den Bergh’s en Jurgens’ Fabrieken
N.V., Nassaukade 3. Rotterdam.
Aanvang excursies 10.00 en 14.00 uur.
24 april:
Van don Bergh’s en Jurgens’ Fabrieken
N.V., Nassaukade 3, Rotterdam.
Aanvang excursies 10.00 en 14.00 uur.
21 april:
Van Doorne’s Automobielfabrieken,
Geldropseweg 303. Eindhoven.
Aonvang excursie 14.00 uur.
is mei:
Van Doorne’s Automobielfabrieken,
Geldropseweg 303, Eindhoven.
Aanvang excursie 14.00 uur.
3 juni:
Koninklijke Nederlandse Hoogovens en
Staalfabrieken N.V., IJmulden.
Aanvang excursie 14.30 uur aan de
hoofdingang van het bedrijf.
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zonder interessant kunnen worden voor
onze leden.
De deelneming aan deze excursies is
gratis voor K.N.A.C.-leden. Elk lid kan
bovendien één inlroducé(c) meenomen.
De enige beperking is, dal er slechts
personen ouder dan 16 jaar aan kun
nen deelnemen. Het spreekt wel van
zelf, dat er voor gezorgd is, dal bij alle
bezoeken voldoende parkeergelegenheid
aanwezig is.
Wat de verschillende trips betreft, ge
loven wc dat de excursie naar Van den
Bergh’s en Jurgens’ Fabrieken N.V.,
in het bijzonder ook voor de dames be
langwekkend zal zijn. Daarbij komen
wc immers in een wel bijzonder grote
keuken, waar wc een kijkje achter de
schermen kunnen nemen op het ge
bied van voedselbereiding.
Over de DAF-fabrieken kunnen we kort
zijn. Iedereen zou toch minstens gezien
moeten hebben, hoe de enige Neder
landse personenauto gefabriceerd wordt
en ieder die zich ook maar enigszins
voor automobielen interesseert, kan
dan kennismaken met moderne produktiemethoden in de autobouw.
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Tenslotte is er dan ook nog de excur
sie naar de Hoogovens, die boeiende
combinatie van techniek en chemie.
Pok dat bedrijf zal iedereen met een
enigszins ruime belangstelling voor
onze tijd, ongetwijfeld bijzonder belang
wekkend voorkomen. Gezien de uitge
strektheid en de aard van het bedrijf,
mogen wc vrouwelijkc deelnemers aan
raden om z.g. wandelschoenen aan te
trekken.
Tot onze spijt, maar alleszins begrijpe
lijk, is het aantal deelnemers aan de
excursies gelimiteerd. Het verdient dan
ook aanbeveling om, als men belang
stelling heeft voor een van de trips, zo
spoedig mogelijk in te schrijven bij het
secretariaat van de K.N.A.C., waar
deze aanmeldingen in strikte volgorde
van binnenkomst zullen worden ge
boekt. De inschrijvers ontvangen beves
tiging van hun inschrijving. Voor de
excursies naar Rotterdam wordt men
verzocht te berichten, of men ’s mor
gens of ’s middags aanwezig zal zijn.
De duur van de excursies is ongeveer
VA a 3 uur. Hel programma voor de
excursies gaat hierbij.

251

'

Arnhem - Oberhausen
ROZENDAAL

Verkeer vraagt om
gescheiden rijbanen

vóór 1965

ARNHEM

Zó gaat (le weg Den Ilaag-UtrechtArnhcm doorlopen naar de Duitse
grens bU Ellen. Tussen ArnhemOost en Zevcnaar is de weg deze
week op halve breedte (één rij
baan) voor liet verkeer open
gesteld. Voorlopig gaat men met
de aanleg op diezelfde halve
breedte door tot de grens.
-4 De nieuwe brug over de iJssel bU
Khcden, belangrijke schakel in de
internationale verbinding atohem-Oberhausen. De pijlers zün
al berekend op 2 overspanningen,
elk met 2 rijstroken. Maar pas in
1962 zal de tweede overspanning
gereedkomen.
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e gulden is in navolging van de mark gerevalueerd cn
— zo tekenden de maandag-kranten daarbij aan — als
er iéts uit blijkt, dan is het wel de grote betekenis van
onze economische betrekkingen met Duitsland. Wie een na
tuurlijk wantrouwen heeft tegen kranten-opinies, kan zich per
soonlijk overtuigen aan de grens bij Elten. Hij kan daar aan
enorme stromen vracht- en personenauto's afmeten, hoe het
gesteld is met de economische betrekkingen tussen Duitsland
en Nederland. Nog maar zestien jaar geleden vond daar het
rniserabelste en eenzijdigste vervoer plaats, dat men zich kan
indenken. Vandaag is er in beide richtingen een ononderbro
ken stroom van goederen en personen.
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De nieuwe internationale verbin
ding tussen Duitsland en Neder
land krijgt een passende entou
rage. BU Elten komt een nieuw
grenskantoor, waar de Duitse en
de Nederlandse douane gezamenlUk zullen optreden. Enkele hon
derden meters wcstelUk daarvan
wordt een hypermodern koopcen
trum gesticht, onder de naam
„Poort van Nederland”. Aan één
kant van de nieuwe weg zal een
groot,
rond gebouwencomplex
worden gezet, met winkels, een
café-restaurant,
wisselkantoren,
met een loopbrug over de weg
e.d. Vanuit dit complex zal men
naar de andere kan kunnen ko
men, waar men dan een kleiner
wlnkelcomplex vindt. Vanzelf
sprekend wordt gezorgd voor
grote parkeerterreinen. De bouw
van deze Poort van Nederland
(een initiatief van de NederlandsDuilsc Kamer van Koophandel)
kan in 19G-1 gereed komen. Er
wordt dit jaar mee begonnen.
V
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Tussen 1949 en 1959 groeide de verkeersintensiteit op de Ne
derlandse rijkswegen tot het dubbele. Hel gemotoriseerde
grensoverschrijdend verkeer bij Ellen nam in diezelfde periode
toe tol het zesvoudige. In 1959 passeerden er al 1,5 miljoen
motorrijtuigen en 6,6 miljoen personen.
Een geweldige ontwikkeling. Een ontwikkeling, waarvoor men
zelfs de gulden revalueert als de Duitsers dat met hun mark
doen. Een ontwikkeling, waarvoor men echter goede, snelle
verbindingen over de weg nog niet lol stand heeft gebracht.
Al onze internationale verbindingen hebben de „allure” van
provinciale wegen en dat geldt óók voor de Europa-route via
de drukste grensovergang aan de Duitse kant, die bij Ellen.
Natuurlijk, komend vanuit de grote steden in de Randstad
Holland, heeft men tot Arnhem een goede 2-baansweg. En de
Duitsers rijden aan hun kant tot Obcrhausen over autobanen.
Maar tussen Arnhem en Oberhausen voelt men zich in onder
ontwikkeld gebied — tenminste wanneer men naar de weg
kijkt. Dat blijft niet zo, maar het tempo waarin deze belang
rijke schakel in het Europese wegennet aan de verkeersbehoeflen wordt aangepast, is te langzaam. Als het met aller
lei beloften en voorspellingen goed was uitgepakt, dan zou nu
al een nieuwe weg tussen Arnhem en Obcrhausen ter beschik
king van het verkeer hebben gestaan. Doordat het niet goed
uitpakte, zal pas in 1965 over de volle afstand Arnhcm-Oberhausen een 2-baansweg in gebruik komen.
Hier is het schema voor het werk tot 1965:
• Juist deze weck is met de doortrekking van de weg
Utrechl-Arnhem (rijksweg 12 oftewel het Hazepad) een nieuwe
mijlpaal bereikt. Het verkeer kan nu na Arnhem West (krui
sing Apeldoornseweg) over een weg met gescheiden rijbanen

door blijven rijden tot een verkeersplein oostelijk van Velp,
waarop in de toekomst nieuwe verbindingen naar Dieren en
naar Nijmegen gaan aansluiten. Ooslelijk van dat verkeers
plein is nóg een nieuw gedeelte van rijksweg 12 opcngesteld,
zelfs tot Zevcnaar toe, maar het is nog slechts voorzien van
één rijbaan. In dat gedeelte bevindt zich een brug over de
IJsscl, die eveneens voorlopig één enkele rijbaan heeft.
• Volgens een overeenkomst met Duitsland, moet het ge
deelte Zevenaar-Elten van rijksweg 12 vóór 1962 in éénbaansuitvocring gereed zijn. De Duitsers moeten voor die datum
een enkele baan van hun nieuwe 2-baansweg tussen Ellen
en Emmerik gelegd hebben.
9 Volgens dezelfde overeenkomst moet uiterlijk half 1965 de
tweede baan tussen Arnhem-Oost en Elten gelegd zijn. De Duit
sers dienen dan eveneens de hele weg Elten-Oberhausen
van 2 rijbanen te hebben voorzien. Deze streefdatum kan wel
gehaald worden; de Duitsers hopen reeds half dit jaar het
gedeelte Wcscl-Obcrhausen 2-banig gereed te krijgen en aan
Nederlandse zijde denkt men de tweede rijbaan van de brug
over de IJsscl in 1962 te voltooien — en dat is een belang
rijke schakel in de verbinding.
Zo zijn dus de plannen. Plannen die goede vooruitzichten bie
den, maar waarvan het nadeel blijft, dat liet verkeer niet
alleen om gunstige perspectieven vraagt, doch op de kortst
mogelijkc termijn óók om een 2-baansweg naar Duitsland. Mèt
de Nedcrlands-Duitse Kamer van Koophandel zijn wij van
mening, dal men tussen Arnhem-Oost en Elten de weg direct
met 2 rijbanen zou moeten leggen — en niet voorlopig op
halve breedte. Als Nederland de voltooiing van rijksweg 12
krachtig aanpakt, zal dat ongetwijfeld ook leiden tot snellere
voltooiing van de Duitse autobaan Elten-Oberhausen.
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VOLAUTOMATISCHE
ROVER
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We hebben in het afgelopen jaar al ccns een Rover-symfonie in De Auto ten gehore gebracht in de vorm van een
roadtest over de Rover 3 Itr met normale 4-versnellingsbak. normale remmen en normaal stuur. Het heeft dan
ook geen zin, deze wagen nog eens aan een beschouwing
te onderwerpen, ware hel niet dat de importeur ons voor
enkele dagen een dergelijk type beschikbaar stelde, dat
inderdaad volautomatisch was. nl. uilgcrusi met een vol
ledig automatische transmissie, waarbij dit summum aan
gemak nog uitgebreid werd met een servo-sluurinrichting
en servo-remmen.
In de eerste plaats willen we deze stuurinrichting beoor
delen, omdat in het vorige nummer van De Auto nogal
bittere dingen gezegd werden over het servo-stuur van de
Oldsmobile die daar onderwerp van een auto-analyse was.
Om nog eens duidelijk te maken dat wij geen principiële
tegenstanders van een bekrachtigde stuurinrichting zijn:
bij de Rover 3 ltr waren we zeer tevreden over hetgeen
bereikt was en wc achten een dergelijke bekrachtiging in
elk opzicht verantwoord. Het Rover-stuur eiste namelijk
weliswaar weinig kracht om het in welke omstandigheden
dan ook te verdraaien, maar werd daarbij geen ogenblik
ongevoelig. Tc allen tijde behielden wc het gevoel, hel
stuur in eigen handen te houden. Ook de centrerende wer
king was alleszins voldoende.
De automatische transmissie is natuurlijk nog steeds een
kwestie van smaak, waar moeilijk over te twisten valt.
Ook bij de uitvoering van de Rover 3 ltr zal de „zelf
denkende" transmissie de sportieve en technisch georiën
teerde bestuurder, een gevoel van overbodigheid geven.
Maar voor het overige is deze automatiek toch iets, wat
in een wagen van deze klasse volkomen op zijn plaats is.
De 3 ltr is namelijk geen sportieve wagen, maar een ty
pisch gedistingeerde Engelse auto, die zijn inzittenden het
toppunt aan gemak en comfort wil geven. Dat toppunt wordt
dan bereikt door deze transmissie, die inderdaad geheel
zelf denkend is en die de bestuurder alleen onder extreme
omstandigheden in staat stelt, zijn overbrenging aan de
situatie aan te passen. De „schakelslanden" omvatten na
melijk een parkeerstand, waarin de wagen geblokkeerd
staat, een neutrale stand, voor hel starten en voor motorcontrole tijdens eventuele reparaties, een „Low” voor een
overbrenging met hoge gearing, een „Drive” die onder alle
normale omstandigheden, zowel op de buitenweg als in de
stad meer dan voldoende is. In die situatie beperkt de
bediening van de wagen zich dan ook uitsluitend tot het
gas- en rempedaal. Voor het rijden in de bergen is er dan
nog een speciale voorziening, die de tweede versnelling ge
blokkeerd houdt, zodat men zich ook op dat punt niet be
zorgd behoeft te maken. Het spreekt wel vanzelf, dat dit
Rorg Warner-produkt ook nog een stand voor het achteruit
raden kent. Het automatische schakelen is tijdens het rijden
alleen merkbaar door een kort inhouden van de wagen.
Het bleek ons echter, dat alleen de man achter het stuur
en de passagiers met veel rij-ervaringen dit constateerden.
Een punt waar men wel aan wennen moet, is, dat er van
afremmen op de motor bijna geen sprake is met deze auto
matische transmissie. De remmen, waarover niets dan lof,
zijn daar echter goed voor.
P. de G.
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Tenzij er op het laatste moment nog
verandering in dc plannen komt, kan
men verwachten dat Chevrolet en mogclijk enkele andere Amerikaanse mer
ken in'1962 een vereenvoudigde bladveer voor hun wagens zullen gebruiken.
Deze half elliptische veer bestaat uit
een enkel blad, in plaats van een pakket
vecrbladen en is gewalst in een vorm
en dikte, die precies corresponderen
met de krachten, die dc veer moet op
nemen.

Amerikaanse
vondst:

!
i

I
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De voornaamste drijfveer — om in dc
termen te blijven — voor de ontwikke
ling van de enkele bladveer is ver
laging van de produktiekosten. Dc
schroefveer, waartoe b.v. Chevrolet de
laatste jaren overging, maakt een vrij
kostbare verankering van dc achteras
noodzakclijk door middel van gelcidingsarmen en andere componenten
voor het opnemen van dc rem- en acccleratiekrachten en dc asgeleiding. De
halfelliplische
bladvecr daarentegen
zorgt in de Hotchkiss-constructic in zijn
centje voor de neutralisatie van deze
krachten en houdt dc as nog op zijn
. plaats óók.
Het half elliptische veerpakket is op
zichzelf echter een vrij grof stuk auto
mobieltechniek met een vrij ernstige
verkwisting van hoogwaardigc staal
soorten. Reeds 30 of 40 jaar geleden
werd dit feit door de automobielconstructeurs erkend, maar een betere
bladveer kon niet worden vervaardigd,
omdat de produktietechniek niet vol
doende ver was ontwikkeld om dc be
tere veer in massa en legen lage prijs
te vervaardigen.
Dc ideale vorm voor alle automobielonderdelen wordt' pas bereikt wanneer
het onderdeel zó is gevormd, dat het
op alle plaatsen precies de vorm heeft
die nodig is om dc krachten op te ne
men, die er op werken. Een dcrgclijk onderdeel, weegt geen gram meer
i dan nodig is, omdat het op dc meest
efficiënte wijze gebruik maakt van het
materiaal waaruit het is vervaardigd.
Voor een bladveer betekent dit, dat de
veer in het midden zwaarder moet zijn

dan aan dc einden, of dat het stijvere
middengedeelte hoger en smaller wordt
‘ gewalst en de buigzamer einden breder
en platter. Deze vormgeving is het
grote produkticproblecm voor een goed
kope vervaardiging in massa.
Zowel de staalfabrieken als de veerfabrikanten schijnen nu echter zover te
zijn, dat zij machines voor dit doel kun
nen bouwen. De kosten daarvan komen
echter op minstens 1 Vz miljoen dollar.
Voor dat bedrag kan men misschien een
enkelvoudige bladvecr maken, die een
dollar goedkoper is dan het normale
half elliptische veerpakket. Een bespa
ring van een dollar per veer mag voor
de buitenstaander een te verwaarlozen
bedrag zijn, maar wanneer Chevrolet
j'/2 miljoen wagens per jaar bouwt dan
bespaart men 3 miljoen dollar, nog af
gezien van wat men kan bezuinigen op
de kosten van de veerophanging en as-

dc vrijwel ideale vorm, die men aan het
blad kan geven. Toch zijn er ook pro
blemen te overwinnen. In het minst niet
de aarzeling, waarmede de gemiddelde
automobilist zal kijken naar de enkele
bladvecr, als hij er aan gaat denken
.wat er gebeurt wanneer de veer breekt.
Vergeleken met dit psychologische pro
bleem zijn alle technische vraagstukken
rondom dc enkele bladvecr eenvoudig
en nietig. Dc Amerikaanse fabrieken
nemen daarom alle mogelijke voorzor
gen om te voorkomen, dat de enkele
bladveer bij het publiek uit dc gratie
valt door hel veroorzaken van ongeval
len. Reeds geruime tijd worden op de
proefterreinen alle denkbare tests met
enkele bladveren genomen. Alle proe
ven wijzen er echter op, dat dc enkele
bladvecr even veilig is als schroefvc.ren, torsicstavcn en conventionele bladveren.

BLADVEER ZONDER BLADEN

‘
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„Daar kun je de
was in doen”, dacht
,Iudy
Coopcr
uit
Mounlain View, Cal.,
toen ze de verzon
ken vloer zag in dc
kofferruimte van de
nieuwe
Chcvrolets.
Dc daad bij het
woord voegende,
ging dc maandagse
was in de Chevrolet
en werd het kofferdcksel tot steun voor
de waslUn gepro
moveerd. Chevrolet
verkreeg de diepe
uitsparing
in
het
voorste gedeelte van
/de vloer van de
kofferruimte
door
dc benzinetank ver
der naar voren te
plaatsen.

geleiding. Zo beschouwd, wordt de dol
lar per veer „big money” en dit ver
klaart ook, waarom de Amerikaanse fa
brieken reeds een tiental jaren met on
verdroten ijver aan dit onderwerp wer
ken.
Behalve lagere kosten verwachten de
ingenieurs in Detroit ook, dat de enkele
bladveer een betere vering zal geven
door zijn 40 pet. lagere gewicht en door

De enkele bladveer belooft ook veel
voor dc toepassing op vrachtauto’s met
hun grote verschil tussen leeg- en be
laden gewicht. In het bijzonder dc be
sparing aan gewicht, die voor de zwaar
dere trucks meer dan 250 kg kan be
dragen, is attractief, omdat het een
grotere betalende lading mogelijk
maakt.
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JOEGOSLAVISCHE BENZINEBONNEN AFGESCHAFT
TOERISTENDINAR GOEDKOPER

t

Voor Joegoslavië zijn geen benzinebonnen meer verkrijgbaar. De ver
koop hiervan is vrij plotseling stopgezet als gevolg van een zojuist afgekondigde koersverlaging van de tocristendinar. Voor de toerist betekent
dit geen nadeel. Thans is immers, omgerekend in guldens, de benzine,
aan de pomp betaald, in Joegoslavië goedkoper dan de benzine op bonnen,
die hiervoor tot nu toe werden geleverd.
De koersverlaging van de dinar is gerealiseerd door een verhoging van
de wisselwaarde van cheques, luidend in niet-Joegoslavische valuta.
Zoals bekend, heeft de munteenheid uit het land van Tilo gedurende de
laatste jaren op de internationale geldmarkt aanzienlijk aan appreciatie
ingeboet. Het gevolg hiervan is geweest, dat die munt in enkele jaren tijd
van iets meer dan f 1,— gedaald is tot minder dan f 0,50 per 100. Zelfs
tegen een inkoopkoers van ƒ 0,38 zien de deviezenbanken tegenwoordig
nog maar weinig brood in de handel in dinars, temeer omdat de vraag
naar deze geldsoort sterk beknot wordt door de bepaling, dat men
slechts Din. 1000,— in contanten in Joegoslavië mag invoeren. De Joego
slavische wisselkoers van cheques in buitenlandse valuta daarentegen
stak en steekt nog steeds scherp daarbij af. Deze koers bedraagt namelijk
plm. {1,24 per 100. waarop tot voor kort aan toeristen, om de pil te
vergulden, een bonus van 331/* % werd gegeven. Dit laatste kwam dus
hierop neer, dat men bij aanbieding van guldcncheques aan een Joego
slavische bank tot een bedrag van b.v. f300.— als toerist f400,— in
dinars kreeg uitbetaald, tegen de koers van plm. f1,24 per 100. In het
begin was dit gebaar meer dan alleen een lokvogeltje, omdat de koers van
de contante dinar nog rond f 1,— per 100 lag. De schielijke daling van
de dinarkoers buiten Joegoslavië echter maakte de gefixeerde wissel
koers van cheques ondanks de toegekende bonus al gauw tot een aan
fluiting en het wekt daarom geen verwondering, dat zojuist aan toeristen
op deze cheque-koers een extra uitkering in dinars tot 100% van de
nominale cheque-waarde is toegezegd. Hiermee is tevens uiteengezet,
hoe men als buitenlander van de koersverlaging van de toeristendinar
kan profiteren. Rekent men een en ander om. dan komt het erop neer,
dat de toerist onder de nieuwe bepaling f 0,63 per 100 voor de dinar
gaat betalen. Op zichzelf is dit een stevig voordeeltje. Hierdoor zal,
onder het voorbehoud, dat het oude prijspeil gehandhaafd blijft, Joego
slavië toeristisch ongetwijfeld aan aantrekkelijkheid winnen. De vraag
is echter of de prijzen nu inderdaad niet opgedreven v/orden en boven
dien of op de vrije markt de dinar niet opnieuw weg zal vluchten van
deze ..staatskoers”. In dit laatste geval zullen, ter voorkoming van een
complete depreciatie van de Joegoslavische valuta, spoedig nieuwe maat
regelen moeten v/orden getroffen. Het komt ons voor, dat alleen een
verhoogde of vrije invoer van dinars in Joegoslavië dan nog redding zal
kunnen brengen.

Zomerprogramma
Wagons-Lits/Cook
Het zomerprogramma van Wagons-!_its//Cook voor 1961 is uit.
T4en vindt in dit programma een
keur van reizen naar ieders
smaak en beurs, b.v. van een
5-aaags reisje naar Parijs van
f 93.— tot en met een 30-daagse
tocht naar Zuid-Amerika van
maar liefst f 7690,—. Ook aan
het autotoerisme is de nodige
aandacht besteed. Wagons-Lits//
Cook biedt voor dit seizoen
namelijk diverse arrangementen
voor automobilisten aan tegen
gunstige prijzen. Deze arran
gementen omvatten logies met
diner en ontbijt in overnachtingsen verblijfplaatsen langs enkele
uitgekier.d mooie routes in
Europa. Onze lezers kunnen het
zomerprogramma van Wagons-
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Lits//Cook uiteraard kosteloos
aanvragen bij de K.N.A.C. Wel
licht doet het hun een idee aan
de hand voor de komende vakan
tie. In dat geval is het belangrijk
te weten, dat voor alle in dit
programma voorkomende reizen
en arrangementen kan worden
geboekt bij de Reisafdeling van
de K.N.A.C.

„Nu .

Breda 1961"

In de expositiehallen van de
nationale manifestatie voor vrije
tijdsbesteding, genaamd ,,Nu...
Breda 1961", die van 30 juni tot
en met 15 augustus a.s. te Breda
zal worden gehouden, zullen
naast de werkstukken, in vrije
tijd vervaardigd, doorlopend
boeiende demonstraties worden
gegeven van 's morgens 10 tot
's avonds 22 uur. Deze demon-
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straties zullen gebracht worden
door leraren in handenarbeid en
door andere vakmensen, ten
einde aan te tonen, hoe met
enige vaardigheid, eenvoudige
hulpmiddelen en grondstoffen,
werkstukken, van welke aard
ook, kunnen worden gemaakt.
De demonstraties zullen onder
meer omvatten: weven, leerbewerking,
siersmeedkunst,
bloemschikken, boetseren, pot
tenbakken. glasblazen, het ma-

ken van maskers, poppenkleding,
hout-, metaal- en steenbewer
king, tekenen, mozaiek en lino
leumsneden. Voor dit belangrijke
onderdeel van de manifestatie is
een afzonderlijke organisatie in
het leven geroepen, die boven
dien een aantal interessante
,,doe het zelf'-wedstrijden uit
zal schrijven, teneinde de be
zoekers in de gelegenheid te
stellen ter plaatse bewijzen van
hun kunnen te leveren.

Op reis bieden Cook’s travellers cheques tal van voordelen: zij zijn over
al gemokkelijk inwisselbaar, geven geen koersverlies en kunnen bovendien
in geval van verlies of diefstal worden terugbetaald. De reisafdeling van
de K.N.A.C., waar deze cheques, naar wens in dollars of ponden, verkrijg
baar zijn, licht u hierover gaarne nader in.
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Pleisterplaats voor
automobilisten
Aan de welbekende Franse route
N-7 ligt tussen Tourves en
Brignoles een pleisterplaats voor
automobilisten, die de naam ,,Le
Paradou" draagt. Het complex
bestaat uit een uitstekend restaurant, een conversatiezaal en een
terrein voor caravanners. ,.Le
Paradon" is eigendom van de
Automobile-Club du Var en
K.N.A.C.-leden, die er op hun
weg naar het zuiden even op
adem willen komen, genieten
er op alle prijzen een korting
van 5%.

Belangrijk voor
Spanje-reizigers
Er doet een gerucht de ronde,
dat reizigers, die naar Spanje
gaan, sedeft kort zouden moeten
beschikken over een inter
nationaal bewijs van inenting
tegen pokken. Wij willen hier
met nadruk zeggen, dat dit gerucht, zoals ons na een uitge
breid onderzoek is gebleken,
elke officiële achtergrond mist.
Er zijn in Spanje onlangs enkele
gevallen van pokken — absoluut
geen verontrustend aantal! —
geconstateerd en in Spaanse
kringen is men van mening, dat
deze ziekte vanuit het buiten
land is overgebracht, Er is toen
het idee geopperd om van alle
vreemdelingen, die het land be
zoeken, een inentingsbewijs te
verlangen, maar de toestand gaf
tot een dergelijke rigoureuze
maatregel nog geen aanleiding
en daarom heeft men de zaak
terecht bij het oude gelaten.
Wie van plan is binnenkort naar
Spanje te gaan, behoeft zich dus
vooralsnog geen zorgen te ma
ken. Mocht de toestand vererge-

ren of mochten maatregelen
worden genomen, die voor de
toerist van belang zijn, dan zullen
.wij daarvan uiteraard onmiddellijk melding maken.

Skudnne
Utstein Klostêr

Per bus en boot door en
naar Noorwegen
• Enkele grote Noorse reisbureaus hebben een aantal rondreizen per bus vanuit Oslo
samengesteld door de mooiste '
gedeelten van dit met natuur
schoon zo rijk bedeelde land.
Het materiaal, waarmee svordt
gereden, is zeer goed en de
hotels, v/aar wordt gelogeerd.
behoren tot de beste categorie.
Men zit bepaald niet de hele dag
in de bus. Integendeel, er zijn
vele trajecten, die per boot
worden afgelegd, b.v. door de
Geiranger- en Sognefjord, terv/ijl op enkele tochten een
verblijf van een dag in aan
trekkelijke steden of dorpjes,
zoals Bergen, Olden en Loen.
is ingelast. Op vele mooie pun
ten wordt gestopt om de deel
nemers gelegenheid te geven tot
het maken van foto's en films.
De reisleiders zijn ervaren krach
ten, die de trajecten door en
door kennen en vlot Frans,
Duits en Engels spreken. Er
is keuze uit zeven verschillende
tochten, in lengte variërend
van 4 tot 13 dagen en tegen
prijzen van f 195.— tot f 620,—.
Bij de reisafdeling van de
K.N.A.C. zijn nadere inlichtin
gen te verkrijgen over deze
aantrekkelijke
mogelijkheden
om Noorwegen te leren kennen.
Wij vermelden nog, dat al deze
tochten plaatsvinden tussen 20
juni en 22 augustus.
• De gemakkelijkste manier
om Noorwegen en met name de
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fjorden te bereiken is per schip.
Het comfortabele m.s. Astrea
van de Bergen Line brengt zijn
passagiers, al of niet vergezeld
van een auto, in 36 uur van Rot
terdam naar Stavanger en in
plm 48 uur helemaal naar Ber
gen. Aansluitend op dit vervoer
worden enkel bijzonder aan
trekkelijke rondreizen, deels
per bus en deels per boot. ge
organiseerd. West-Noorwegen,
het fjordengebied is de streek,
die tijdens deze reizen wordt
verkend. Kleine en rustige

vakantieplaatsjes, zoals Norheimsund, Lofthus en Utne aan
de Hardangerfjord worden be
zocht, maar ook de imposante
Sognefjord met zijn steile berg
wanden en do stad Bergen, een
van Noorwegens ouste steden.
De prijzen van de verschillende
tochten, die alle van en tot
Rotterdam 14 dagen duren,
lopen van f420,— tot f 745,—.
Voor nadere inlichtingen en
boekingen kan men zich wenden
tot de Reisafdeling van de
K.N.A.C.
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BEST VERLICHTE WEG(GEDEELTE
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Dc rijksweg Den Haag-Rotterdam wordt de best ver
lichte weg ter wereld. Of preciezer gezegd: De gedeel
ten van rijksweg 13 die verlicht worden, krijgen de beste
verlichting ter wereld. Het plan om de hele weg te
verlichten is namelijk verlaten en vervangen door een
verlichtingsproject voor dc volgende gedeelten:
d Hoornbrug (Rijswijk)-Dclft Noord (Brasserskade)
• Verkeersplein Ypcnburg met een aansluitend gedeel
te (500 meter) van rijksweg 4A naar Amsterdam.
• Overschie (viaduct)-Rotterdam.
Op deze wegvakken komen in de middenberm om de
35 meter masten te staan van 12 meter hoogte. De
masten krijgen een arm naar elke rijbaan. Langs de
op- en afritten van de genoemde weggedeelten worden
kleinere masten geplaatst. Men maakt gebruik van natrium-lampen. die zullen zorgen voor een vcrlichtingsniveau, zo hoog als nog nergens te vinden is. In augus
tus of september van dit jaar kan het project geheel
zijn uitgevoerd.
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Deze mededelingen werden ons gedaan door Philips,
naar aanleiding van het hoofdartikcl in „de Auto" van de
vorige week. waarin gepleit werd voor (betere) verlichting
van de Nederlandse hoofdwegen. Philips — nauw betrokken
bij het verlichtingsproject voor rijksweg 13 — acht dit project
„internationaal voorbeeldig".
Wij nemen er met genoegen nota van, dat de verlichting voor
de beide uiteinden van de weg Rotterdam-Den Haag een lich
tend voorbeeld zal worden. Er past natuurlijk waardering voor
het feit. dat deze bij avond zeer gevaarlijke weggedeelten
(men moet er scherp letten op allerlei in- en uitvoegend verkeer, terwijl een ononderbroken file tegenliggers ernstig verblindingsgevaar oplcvert) met een goede openbare verlich
ting beveiligd worden. Maar minder waardering kan er zijn
voor het feit, dal het plan is opgegeven om de drukste ver
keersweg van heel Nederland in zijn geheel te verlichten.
Waarom het ene gevaar elimineren om er het andere voor
in de plaats te brengen — want tussen Delft en Ovcrschic
blijft een donker gat, waar de gevaren nu des te groter wor
den. juist omdat men er inrijdt na de ogen verwend te heb
ben met (en gewend aan) een zee van licht.
Het heel, dat dit blad sterker is in kritiek dan in lof, voor
hetgeen op gebied van verkeer wordt gedaan. Maar is het
ook niet zó, dat de vreugde voor de automobilisten zelden
onversneden kan zijn? Er is een prachtige nieuwe weg ge
legd tussen Ypenburg en Burgerveen, maar de aansluiting
op de oude 'rijksweg Den Haag-Amsterdam deugt niet. Bij
Gorkum is een indrukwekkend stuk bruggenbouwers-werk ge
leverd, maar de aansluitende wegen zijn niet in 2-baansuitvoering klaar en zitten vol gevaarspunten. Er is voortgang ge
maakt met de aanleg van het Hazepad (Den Haag-UtrechtArnhem-Duitsc grens), maar oostelijk van Arnhem legt men
de weg voorlopig op halve breedte, terwijl «het verkeer op
dit moment al dringend behoefte heeft aan een 2-baansweg
naar Duitsland. En tussen Rotterdam en Den Haag volstaat
men met een partiële verlichting, terwijl de hels weg ver
lichting nodig heeft (daar was dan ook een plan voor).
Al deze dingen zijn te moeilijker te accepteren, omdat nie
mand kon volhouden, dat de automobilisten de „tools” niet
leveren „to finish the job". Aan bijzondere belastingen zal
het wegverkeer dit jaar rond 700 miljoen gulden in de staats
kas deponeren. Maar het ministerie van Verkeer en Water
staat krijgt ’t rechtmatig deel niet van deze enorme belas
tingopbrengst. In de sector der verkccrsvoorzicning heeft dat
zijn terugslag. En in een periode, waarin de motorisering alle
records slaat, moet dat tot steeds meer kritiek aanleiding
F. J. van H.
geven.

N) TER WERELD

Philips hoeft briljante
iruc-foto's gemaakt van
de gedeelten van de
weg Den Haag-Rotter•
dam, zoals die er in
september
augustus,
van dit jaar, nadat de
vorlichting is aangebracht, uit zullen zien.
Twee van deze foto's
zijn hier afgedrukt.
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Er komt. zoals reeds eerder gemeld, een
nieuwe regeling voor de verplichte ontstoring.
Bij de huidige regeling is het praktisch on
doenlijk gebleken om tot een effectieve con
trole te geraken en men heeft daaruit de enig
juiste conclusie getrokken. In het nieuwe voor
schrift zullen voorwaarden voor een behoor
lijke controle op de naleving worden gescha
pen.
Er wordt, als wij goed zijn ingclicht, een rijks
keur of een KEMA-keur ingestcld (de KEMA
houdt zich bezig met het testen van ontsloringsmiddclcn). Automobilisten, scootcrrijdcrs
motorrijders en bromfietsers, die hun voertui
gen hebben voorzien van combinaties ontsto
ringsmiddelen, welke dit officiële keur dragen,
worden dan geacht aan de voorschriften te
voldoen.
In de nieuwe regeling wordt bovendien — naar
wij menen te kunnen aannemen — de limiet
van 50 microvolt per nieter, zoals deze bij het
huidige voorschrift wordt gehanteerd, vervan
gen door een minder vergaande limiet. Men
zal zich wat dat betreft wel conformeren aan
de Duitse en de Belgische regeling voor de
verplichte ontstoring. Gevolg hiervan zal zijn.
dat straks ontstoringscombinatics met gerin
gere weerstand (plm. 5000 Ohm) gebruikt kun
nen worden. Bij een aantal in Nederland in
de handel zijnde merken ontstoringsmiddelen
vindt men hogere weerstanden. En hoe hoger
de weerstand, hoe eerder kans ontslaat op
ontslckingsmocilijkhcden. Het ziet er dus naar
uit, dat de handel, die met grote voorraden
zit, aan de nieuwe regeling een strop haalt
in deze zin, dat de ontstoringsmiddelen met
de hoogste weerstanden onverkoopbaar zullen
blijken.
Maar voor het overige zal de nieuwe rege
ling ongetwijfeld veel beter voldoen dan de
oude. Wel is het zó, dat hoogstwaarschijnlijk
ook de reeds op de weg zijnde motorrijtuigen
volgens het nieuwe voorschrift met goedge
keurde ontstoringsmiddelen zullen moeten
worden uilgerust (waarbij een behoorlijke
overgangstermijn in acht zal worden geno
men). Men zou natuurlijk kunnen zeggen, dat
het gestelde doel op geruisloze wijze (zij het
iets langzamer) wordt bereikt, als men alleen
voor de nieuw op de weg komende motorrij
tuigen verlangt, dal ze volgens de normen
zijn ontstoord. Maar aan de andere kant, moet
worden toegegeven, dat de televisiekijkers be
ter vandaag dan morgen verlost kunnen wor
den van de stoorzenders van het gemotori
seerde wegverkeer.
Samenvattend kan over de komende regeling
gezegd worden wat een woordvoerder van de
R.A.1. (welke organisatie zich zeer beijverd
heeft voor een reëler voorschrift) dezer dagen
voor de radio verklaarde: De eisen voor de
ontstoring worden minder zwaar, maar het is
beter dat 100 pet. voor 90 pet. ontstoord rijdt,
dan 5 pet. voor 100 pet.
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Dc ,Ji emphaan” is slechts 30 cm korter dan de „Leghorn", doch kan eveneens voor •/, resp. 5 personen geleverd worden. Ook
hier dc perfecte wegligging, de welvoorziene uitrusting en (natuurlijk) de geluiddempende en warmte-isolcrcnde dubbele wanden.

Een kampeerwagen kan comfortabel zijn
Maakt u dit kastje ccns open. Nee... dit
kastje hier. Ziet u het? Achter elk deurtje
in deze kampeerwagen schuilt een verras
sing: een handig gecamoufleerde water
tank, een flcsscnrekje, plaats voor dc gas
fles, een verrassende hoeveelheid berg
ruimte . ..
Ongelooflijk, vindt u niet? Zoveel comfort
had u beslist niet verwacht. Een gootsteen
met afvoer naar builen. Een geëmailleerde
gasstclbak rnel een 2-pits butagasstcl.
Laden en kastjes. Een kleerkast. Opberg
ruimten onder dc zitbanken. Alles wat u
wenst cu nog nét iets meer dan u dacht
dat mogclijk was ....
Slechts langzaam, héél langzaam aan, leer
je alle mogelijkheden zien en uitbuiten.
En tot een resultaat als dit kom je pas na
jaren en jaren passen en meten, proberen
en veranderen....
Ja, ja, dat klopt als een bus. Die wanden
zijn inderdaad dubbel. Of dat voordelen
heeft? Maar natuurlijkl ’s Nachts wil hel
nog wel eens plotseling afkoelen. Op grotere
hoogte boven dc zeespiegel kan hel knap
fris zijn. Al die hinderlijke temperatuur
wisselingen hebben wij u willen besparen.

En dus zijn deze dubbele wanden opgcvuld met isolerend aluminiumfolie.
Die afwerking? Ja, dat valt iederéén op.
Daar is inderdaad alle aandacht aan be
steed die er aan besteed kón worden. Laten
wc eerlijk zijn: daar word je in dc meeste
gevallen op beoordeeld. Alleen dc vakman
ziet onmiddcllijk hoe oerdegelijk dat onder
stel van koudgcwalst staal is geconstrueerd,
maar anderen kijken allereerst naar kleur
combinaties, lakwerk en 'sluitende’ deurtjes
en deuren. En terecht. Want als dc kleinig
heden goed verzorgd zijn, dan kunt u op
dc rest zeer zéker aan! Zo is het.........
Of dat zo blijft? Of die deuren en deurtjes
blijven sluiten en of die gebroken-wit
Zweedse Masonitc buitenwanden na jaren
nóg zo glanzend en waterwerend zijn als
vandaag? Kijk ccns, voor velen zou' dit
een moeilijke vraag zijn, een strikvraag
bijna. Maar gelukkig zijn wij al jaren ge
specialiseerd op het bouwen van kampeer
wagens, om precies te zijn: 27 jaar.
En dit alles geldt beslist niet alleen voor
deze speciale KIP kampeerwagen! Het
geldt voor óllc KIP modellen, dc kleinere
en dc grotere. Voor dc Dwerghoen, de

Krielhen, dc Kemphaan, dc Leghorn en
dc Wyandotte. Komt u zich daar gerust
persoonlijk van overtuigen!

Vraagt gratis brochure
KIP KAMPEERWAGEN
PARADE 1961

Kampeerwagen-tip van Kip.no. jj
publicatie van KIP KAMPEERWAGENS,
fabrieken te Hoogeveen,
Cocvordcrstraat 1-5, tclcf. (05280) 2141,
showrooms te Socstcrbcrg,
Amersfoortsestraat 74, tclcf. (03463) 222.
Dc showrooms zijn op verzoek óók des
avonds geopend; zondags zijn ze gesloten.

(Adv.
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SPORTOVERZICHT • • •
Grote belangstelling voor Le Mans
Ruim honderd wagens zijn ingeschre
ven voor de 24 Uursracc van Le Mans,
die 10 en 11 juni wordt gehouden en
die meetelt voor het wereldkampioen
schap sportwagens. Uiteraard zal de
organiserende Automobile Club de
TOuest nog nader uitmaken welke equi
pes tot de race worden toegelaten. Fer
rari heeft drie nieuwe 3 liter-wagens in
geschreven. De renstallen Camoradi,
Cunningham en Serenissima zullen uit
komen met Maserati’s 2,9 liter. Naast
deze twee Italiaanse merken is Aston
Martin de voornaamste kanshebber voor
de overwinning. DB-Panhard is het
enige Franse merk, dat dit jaar met een
officiële fabrieksplocg aanwezig zal zijn.
De DB’s zullen het in de kleine klasse
ongetwijfeld bijzonder moeilijk krijgen,
aangezien ook enkele Abarth’s zijn in
geschreven.
Tour de France naar Corsica
De „Tour Auto” — voor de tiende maal .
georganiseerd door de Franse Automobiclclub en de Automobiclclub van Nice
— zal dit jaar eindigen.... op Corsica.
De start van deze 5200 kilometer lange
Tour de Francc voor auto's is uiteraard
te Nice. De coureurs vertrekken daar
de 14e september. In negen dagen zul
len de deelnemers zestien klassements
proeven moeten afleggen. De slotklassemensproef, op een nog nader aan te
wijzen wegcircuit op Corsica, zal gaan
over 350 km. In grote lijnen ziet het
parkoers er als volgt uit: Nice - Col des
Lvques - Clermont Ferratul - Chambcry
- Belfort - Nancy - Reims - Brussel Amiens - Rouaan - Le Mans - Angouleme - Luchon - Toulouse - Rousset Mont Ventoux - Marseille. Per boot
wordt de rallye-karavaan overgezet naar

Ajaccio. In deze jubilcum-Tour de France is een bedrag van maar liefst 300.000
Nouvcaux Francs (een kleine 250.000
gulden) te verdienen. Een „wereld
record” voor betrouwbaarheidsritten.

Do Flevo-rlt
De Flcvo-rit van de groep' Noordoostpolder van de R.A.C.-Noord, zal zater
dag 18 maart worden verreden. Evenals
vorig jaar zal het pijlènrit-principe wor
den toegepast. Voor de A- en de Bklassc worden de pijlen ingetekend op
een overdruk van stafkaarten (schaal
1:50.000); voor de C-klassc grotendeels
op de originele A.N.W.B.-kaart van de
Veluwc. De A-klussers rijden ongeveer
180 km met een gemiddelde van 36 km
per uur, de rijders in de B-klassc 150
km met een uurgemiddelde van 30 km.
Voor de C-klasscrs is het parkoers, dat
eveneens met een gemiddelde van 30 km
per uur moet worden afgelegd, 135 km
lang. De eerste wagen start om 13.30
uur op de Nieuwe Markt te Kampen.
De finish is op de De Deel in Emmcloord, de prijsuitreiking in „’t Voorhuys". Nadere inlichtingen zijn verkrijg
baar bij Ir. A. Sinnema, Kampwal 19 te
Emmcloord, tel. (05270) 24 73.
Rallye van de Acropolis
De Rallye van de Acropolis, de vierde
wedstrijd, die meetelt voor liet Europese
rallyckampioenscliap van de F.LA., zal
van 18 tot 21 mei worden gehouden. Er
zijn drie startplaatsen: Athene, Graz en
de Griekse havenplaats Igmoumcnitsa.
De route is 2700 km lang. De finish is
in Athene. Voor eventuele gegadigden
zijn er op het Secretariaat van de
K.N.A.C. (Sophialaan 4, Den Haag) re
glementen van deze sterrit verkrijgbaar.

Colin Davis gaat Osca F-1 rijden
De gebroeders Maserati, eigenaren van
de Osca-fabricken, hebben de jeugdige
Brit Colin Davis voor het komende sei
zoen gecontracteerd. Davis zal de nieu
we Formule l-wagcn van Osca — vrij
wel gelijk aan de Maserati — gaan rij
den.

Politieke moeilijkheden voor
„Ronde van Europa”
Het plan om het parkoers voor de Ron
de van Europa — vorig jaar 10.000 km
lang — te verlengen tot 12.500 km kan
geen doorgang vinden. De organisatoren
wilden, na liet succes dat ’s werelds
langste betrouwbaarheidsrit vorig jaar
heeft gehad, dit jaar ook Tunis, Algiers
en O rail in de route opnemen. Gezien
de onrust in Noord-Afrika heeft men
echter van deze plannen moeten afzien.
In tegenstelling met vorig jaar zijn er
dit maal zes startplaatsen aangewezen.
De deelnemers zullen op 8 augustus de
8.000 km lange rit kunnen beginnen in
Parijs, Rome, Belgrado, Wenen, War
schau of Hamburg. De gemeenschappe
lijke route begint te MUitdien. Via Davos, Bolzano en Bologna wordt koers
gezet naar Brindisi. Per boot worden de
equipes vervolgens overgezet naar het
Griekse plaatsje Patras. Evenals vorig
jaar eindigt „de weg terug” de route
loopt via Athene, Sofia, Belgrado, We
nen, Linz en Hannover) in Travcmunde
bij Hamburg. De deelnemers arriveren
daar de 18e augustus. Om redenen van
organisatorische aard zullen ten hoogste
60 deelnemers worden toegelaten. De
eerste aanmeldingsformulieren, zo deel
de wedstrijdleider Joachim Tictsch mee,
zijn inmiddels al bij de ADAC in Hann
over binnengekomen....
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Moss verbeterde baanrecord
van Monza
Stirling Moss heeft van de gelegenheid,
dat hij in Italië was. gebruik gemaakt
om de nieuwe 2,9 liter Maserati-sportwagen te testen. Op het wegcircuit van
Monza — niet te verwarren met de
„snelheidsbaan” van Monza, waar Moss
om veiligheidsredenen nimmer wil rijden
— bleef de Brit meteen al beneden
het ronderee ord. Hij legde de 5750
meter af in I min. 48 sec., wat neer
komt op een gemiddelde van 190.959
kilometer per uur. Zoals we al eerder
meldden, zal Moss met deze Maseratisportwagen (de motor achterin) uitko
men in de 12 Uursrace van Sebring, die
zaterdag 25 maart wordt gehouden. Het
is de eerste wedstrijd, die telt voor het
wereldkampioenschap sportwagens (mer
ken).

John Hartlo naar Atkins
John Hartje, de Britse motorrenner, die
jarenlang triomfen hij de Italiaanse
M.V.-fabrieken heeft gevierd, zal even
als wereldkampioen John Surtces in
1961 uitsluitend aan autoraces deelne
men. Hortte heeft enkele weken geleden
met een Cooper van de Atkins-renstal
opvallend snelle ronden gedraaid op het
circuit van Goodwood. Hij heeft een
contract met Tommy Atkins gesloten.

Dit jaar zal er een nieuw Engels merk
aan de wedstrijden om de wereldtitel der
coureurs deelnemen en wel de Emeryson, die we hier afgcbccld hebben. De
wagen is ontworpen en gebouwd door
Paul Emery, heeft vóór een ophanging
die een combinatie is van Lotus- en
Cooper-onderdelen en achter een eigen
Ontwerp wielophanging, dat evenwel
sterk aan Lotus doet denken. In Engelse
uitvoering zal de wagen aangedreven
worden door een l'/s liter Coventry Cli
max met een 5-vcrsnelIings-Coltellonl
transmissie, terwijl de Equipe National
Beige de Eraeryson zal gebruiken met
een VU liter Maserati motor.

Tony Drooks naar B.R.M.?
Volgens berichten uit Britse bron zal
Tony Brooks dit seizoen door B.R.M.
worden gecontracteerd. Samen met zijn
talcntvollc. jeugdige landgenoot Graliam
HUI zou hij voor dit Britse merk gaan
rijden. Het zou een belangrijke verster
king voor B.R.M. zijn, welk merk dit
jaar Joakim Bon nier en Dan Gurncy
verloor aan andere renstallen.
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draagt
uw auto
een goed
hart toe!
\

1

Houd uw motor als nieuw en vraag nog
heden uw garagehouder naar

!

:
;

k

WYNN’S FRICTION PROOFING

►

Nieuwe wagens 6 maanden
extra garantie met
Wynn's Vrije Garantie Polis

AG AR NV.
Prins fiauritslaan 104
’s-Gravenhage
Telefoon 55.87.75
of WYNN’S FRICTION PROOFING INTER
NATIONAL N.V. - Louizalaan 164 - Brussel
A

m

Hebt U reeds
een vouwdak?
I Steeds meer worden
/vouwdaken verlangd.

Inlichtingen en documentatie bij de verte
genwoordiger voor Nederland :

lY.V

’■

3*

m/

Een vouw- of schuifdak betekent nu eenmaal
meer plezier en gemak yan Uw auto.

’t Is goedkoper dan U denkt
CARROSSERIEFABRIEKEN

A. MULLER & ZOON

Vijverhofstraat 82-98 - Tel. K 10-84955 - Rotterdam
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MAREL’S autobedrijf N.V

•

f
f

Het bedrijf voor de auto naar uw hart!

pt'
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:

Het bedrijf, waar moderne vaart in zit!

..pm
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ONZE OCCASIONS

wê
m

»

l«'!

I

i
m.
m
1
mm
■:

Het bedrijf voor betrouwbaar en prettig zaken doen!
<&
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I4e&& /tc&as, /tafruyeteakK/f

2 Austin Hcnly Sprite
McrceUes Benz 180 ‘54
Renault Floiidc
’59-'G0 2 Mercedes Benz 180D
COUpÓ '60
'55-’57
Rover '53
m
BMW Coupé ’GO
Mercedes Ben'/ 190D
G Simca ^-'SO-'SO-'GO
PÉ 2 Borgward Isabclla
StudebaUer '50
'57-'G0
'GO
Suubeam '59
m 2 Buick ’5G-'57
3 Mercedes Ben/. 190
Triumph '59- GO Merald
Cadillac coupé '54
'57-'59-'G0
I■
5 Mercedes Bcnz 190SL 2 Vauxhall ‘57-’5fl
Chevrolet '5G-’57-'59
m G5 Chrysler
'55-’5G-’50-'G0 9 Volkswagen ’57-'5U-'59
'55-'59-'60
2 Citroen DS19 '57
3 Volkswagen cabr.
2 Mercedes Benz 219
4 Citroen ID 19 ’58-'59
'5G-'57
’5G-'57-'59
3 Mercedes Benz 220
3 Volvo ’5U-’59
fes 3 De Soto ’57-'58
2 DKW '56
'54 t'm ’5G
Austin gcsl. bestel ’5G
Auto Union 1000 GO
2 Mercedes Benz 220S
Borgward Combi *G1
2 DodgC ’58-’59
’58-’59
Borgward Vrachtw.
jU 3 Fiat ’56-'59
3 Metropolitan '57-'50-’59
Diesel '57
'j|| io Ford Customline
Citroen bestel '5G
2 M.G. Sport '58-’G0
'54 t/m 'GO 2 Morris Minor '57-’59
Fiat Kombl ’GO
I Pi
5 Ford Consul
2 üldsniobilc '55
3 Ford Taunus ber.fl
S
’54-’5G-'57-’58 5 Opel Kapitan '57-'58
Kombi '50 7,9-'G0
Goliath gesl. bestel '57
Ford Falcon '60
15 Opel Rekord
Mercedes Benz L319D
Ig 2 Ford Prefect ’5G-'58
'54 t/m '59
8 Peugeot '56-'59-'60
gcsl. bestel '57
m 4 Ford Taunus ’58-'59
2 Opel Caravan ’57-'58
3 Ford Versailles ’5G-'57
Plymouth Savoy '58
Rambler Stationwagen
4 Ford Zephyr '57-’58-’59
Pontiac Laurencia '58
-i
3 Porsche Coupé
Ford „A” '30
Goggomobil, nieuw
'55-'5G-'59 4 Volkswagen bestel
’5G-'57-'G0
3 Hillman Minx ’54-’55-'57 9 Rambler Super
Volkswagen Bus '57
'5G-’58-'59-'60
2 Jaguar '58
i
Lancia Flaminia cabr. •1 Renault Dauphinc
Touring ’GO
'57-’58-'59
5 Renault Frégate
2 Lancia Flaminia
sedan '60
^-'SS-^G-’ö? en vele andere

Kies naar hartelust uit
een collectie van
300 occasions; wagens,
die met garantie worden
|fj verkocht en waarvan u
|d heel lang heel veel
p plezier zult hebben.
mm
Alle merken nieuwe auto's

300 occasions
•jfcf
^
^

1

|:ï

'M
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p
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Inruil
Inkoop
Taxatie
Schriftelijke garantie
Financiering

Ook nieuwe auto’s van
bijzondere kwaliteit kan
Marei u leveren! Wij zijn
n.1. importeur voor
Nederland van
de Rumbler compact car,
de Metropolitan cabriolet,
dc Lancia sport- en
toerwagen.

P
1

.

verlofgangers.

HAREL’S
autobedrijf N.V.
tel. 01751-2545
• Wassenaar Rijksstraatweg 336-340,
Boulevard Heuvelink 5a, tel. 08300-36344
• Arnhem

;
:
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Hotel-Cnfé-Restaurant
AMERSFOORT
Ruime
nen/vUAI’El annex Paviljoen
parkeergelegenheid! DERdlOTEL Tclef. 03490—6110
Gelegen aan de Rijksweg Amersfoort-Utrccht

AMERSFOORT

OUD leusden Hotcl-Rcst. HUIZE „DEN TREEK”

^lillllIII!lllllllllllllllllllliIIl||lilllllllli!lllllllll|||||llllilll!lill!ll||||||lil!lliMIII[llliillllllllllllliillllllllllllllllllllli!lllill!l||in!lllll|l!||||||||li!ll!illlllllig
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BERG EN DAL b(J Nijmegen'

Grand Hotel „GROOT BERG EN DAL"
Ideaal weekend- en vakantiehotel
MANEGE - TENNISBAAN - EIGEN ZWEMBAD
Kinderverzorgster aanwezig.
Tel. (08805) 400-101-441

1

*
I

i

1

TELEFOON (0349S) 4 25 on 4 26
Een van de mooiste hotels in

EINDHOVEN

Nederland, gelegen op het prach
tige landgoed „DEN TREEK”

Hotel „Schimmelpenninck"

BEEKBERGEN
„De parel van de Veluwe"
Café-Restaurant ©e HHlOCStC 1I306VC

Anno 1771

aan de hoofdweg Apeldoorn-Arnhem
Specifiek Wildrestaurant - Annex bar - Tel. 06766-580

J. A. BIEMANS Maitrc Röttisscur
Café en Restaurant „Au Carré des Champignons”
TEL. Nrs 24441-24442

RESTAU RANT

S AUIt
annex Grillroom

cn

Snackbar

7*

Lange Voorhout 51
BUSSUM

Hotel „JAN TABAK"

Tel. 02959-18844

Radio en tel. op alle kamers. Keuken en wijnen
extra verzorgd. Tennisbanen on Midgct-golf.

HENGELO

Hotel I LANSINK

Tel. 05400-2500

Eerste huls ter plaatse. Gerenom
meerde keuken. Voortreffelijke wijn
kelder. Golf-links.

Den Haag
Telefoon 11 39 38

p3l

I’;

■m

„FAZANTENHOF"
HOLLANDSE RADING
Hotel - Restaurant - Café
Unieke ligging midden in dennenbossen, ’n Bezoek waard:
___om de keuken.... en de wijn. Alle kamers parterre.
Telefoon (02957) 464.
Modern comfort
HOLTEN (O.)
Telcf. (05483) 353

HOTEL ’t LOSSE HOES
LA ROTISSERIE d’ALSACE
LE RESTAURANT DE GRAND LUXE
DIRIGÉ PAR MAITRE ADRIEN

:

HET EXCLUSIEVE RESTAURANT OP DE HOLTERBERG
Dagelijks muziek
Specialiteit : Kip aan 't spit (boven open vuur)

VREELAND a. d. Vecht
»ai

Kon. Emmaplcin 10 - Maastricht - Tel. 14048

3i>otel „3Be Jïetiertanïicn”
3Restaurant=3Roti£igeric „Napoleon”

OISTERWIJK (N.Br.)

Tel. 02943-576

Hold-Restaurant „BOSRAND”
'"'JÉ
‘ “

CLUBHQTEL-Tcl. (04242)2254

Vanouds bekond hotel, gehele Jaar geopend, mooi en rustig gelegen in een
omgeving vol zeldzaam natuurschoon.

Heerlijk rustig gelegen in groot
park, slechts even buiten Den Haag.
Vermaard hotel-restaurant.
Tel. 01751-9045

40 m boven de zeespiegel

Interieur geheel gemoderniseerd en
uitgebreid met con intieme bar.

Salons voor diners, recepties, cock
tails, conferenties, reünies, etc.

Holel-Cafi-Restaurani
Velscrtunnel
Wijk aan Zee
He» Hoge Duin
Reserveringen :
02517-322-341

KASTEEL OUD-WASSENAAR

•4— ROTTERDAM

„SWINDREGT
H. j. KENNEDIE, Dit.

„HET HOGE DUIN", wijk

aan Zee

Mooiste restaurant aan de Noordzeekust:
exdus'eve visgerechten.
Zalen voor vergaderingen en congressen.
Alle kamers centr verw. douche, toilet, privó-terras

Tot 1 april 50% reductie op onze Hotelprijzen

A A4

Nfrop deze route uw Hotel-Café-Restaurant

£

TELEFOON 01&S0-W1*
DORDRECHT - BREDA

' ■ .ü. vr m
• mZK

ZWITSERLAND
Het gerenommeerde
eerste klas hotel,
rustig en zonnig ge
legen met prachtig
uitzicht op de Gol£
van Lugano, 90 bed
den, 20 kamers met
piivó-bad en toilet.
Alle kamers op het
zuiden hebben eigen
balkon, telefoon en
radio. Moderne ap
partementen m. T.V.
Voortreffelijke keu
ken, restaurant, bar,
Tuinterrassen. Grote
parkeerplaats,
to eigen garage
boxen. Tel. (091) 27033

HOTEL MÜLLER

MOTEL UDO S A
12 km van LUGANO

Meest moderne nieuw geopende MOTEL, direct aan het
meer van Lugano, met eigen strandbad, rustig en stofvrij
gelegen, 28 woonvertrekken van 2—4 bedden, leder
appartement met privé-bad of douche, telefoon, radio
en gedeeltelijk met televisie. Restaurant en snackbar met
terrassen aan het meer. Grote parkeerplaats voor auto’s.
Bcnzincpompstation. Geopend van maart tot november.

J. Müller en Zn.
Eig. en Directie.

LUGANO CASTAGNOLA
HOTEL MEISTER

MELANO
(Zuid-Tessin)

Dir. W. Müller Rolandi

LUGANO

LUGANO-PARADISO

K U R H A U S

Modern hotel, rustige ligging, 2 minuten gaans
van het meer. Geheel verbouwd en ingericht
naar de laatste bouwstijl. Voortreffelijke keuken.
Eigen groot parkeerterrein. Tel. (091) 2 18 06.
Prospectus op aanvraag.

SANROCCO

Elg. en leiding: W. MULLER-STEFFEN

Modernste huis voor kuren en herstel.
Groot zwembad - Sauna - Massage Medicinale baden.
Prospectussen bij de directie.

HOTEL DES ALPES

LUZERN

Schitterend gelegen aan het meer. 2 minuten van
het station en aanlegplaats. Prachtig uitzicht op de
Alpen. Alle kamers met stromend koud en warm
water. Eetzaal met overdekt terras. 80 bedden.
Het gehele jaar geopend. Parkeerterrein bij het
hotel. Eerste klas keuken.

Tel. 27181

Fam. BREIBACH-POUSEN

RofLionuLtic-

Q-7

AUTO-RAOIO LEADER

703 = 4

De’Q-7 heeft in verhou
ding tot zeilboten van
vergelijkbare klasse een
speciale vormgeving, die
gericht is op nog grotere

*.
£

stabiliteit met nog meer
snelheid.
UITZONDERLIJKE

De Q-7 planeert ook aan
de wind (kruisend) en
lengte ............
breedte ........
holte...............
lengte mast ..
lengte giek...
totaal zeilopp.
totaal gewicht ca.

500
210
50
730
310
18
150

cm.
cm.
cm.
cm.
cm.
m2
kg.

wordt

zonder

trapeze

gevaren.

GELUIDSWEERGAVE

——r—>. —•

;
::
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In Julo li* lied*
jutoinaliich JJngctloltn

op:
auto-antonno
auto-accu

zeilmork voor wedstrijdon

tn

Middenzwaard
Mast vervaardigd van „Silver Sprucc”
Ingebouwde drijfkasten.

ui(gjny|y«tmagen
opy«rocid van

600 mW lol 1.25 W.
VailicM* lUtlvnuhaal.
ligt» rfigliUl.

Prijs f 3650,— af fabriek.

pi]

KUNSTSTOFFENVERWERKENDE INDUSTRIE

PLASTICALL-HOORN

JlightinI TEL

02290-5741 (2 LIJNEN) POSTBUS 28

ALLEEN-IMPORTEUR VOOR NEDERLAND:

ETABLISSEMENTS d'USTON & ALLARD
TROMPSTRAAT 348 - DEN HAAG - TEL. 337007-634561

i

Dit ïs de
!
Tot de Lancia-scrie
behoren:
Appia, Flavia en
Flamïnia in
diverse smaakvolle
uitvoeringen.

voor Rotterdam
en omgeving

DEALER

Auto Hotel Rotterdam
Telepfiff - elektrische garagedeuraandrijving met ultrasonorc bedie
ning op afstand.

N.V. GEBR. VAN SWAAY

5Ï1IT5 HUTDMDBIELEN

's-Gravenhage
Telefoon 334260

BETROUWBARE gebruikte butomobielen
PRRKSTR. 75
tel:{ 11.44.78
11.50.77

voor

’sGRHVENHRGE

ann: 54.04.20
OOK DE5 RVOND5 GEOPEND

Postbus 249

OCCASIONS
'61
Chevrolet Bel Air
2 Citroen 2 C V.
'58-'59
3 Fiat
’56-'57-’59
'54
Ford Customlinc

C ALEX

‘57
Ford Lincoln, a. n.
5 Goggomobil
•55 t/m 'GO
’59-’60
2 Goggomobil Isar
en vele andere v. '54 t/m 'GO

AUTOBEDRIJF N.V., LEIDEN
Kort Galgcwater 14-16. Telefoon 3 33 55

u

Daarom is

VALVOLINE

Ibeter!

i

Bij Harry Vloet kijken is kopen !
MooL
Financiering in één uur

VALVOLINE
smeeroliën 20W/40
en 10 W/30
hebben een natuurlijke Viscositeicsindex van resp. 115 en 135
en een grotere weerstand tegen
oxydatie. De constante kwaliteit
der VALVOLINE grondstoffen
plusde allermodernste raffinagemethoden waarborgen een feil
loze smering onder alle bedrijfs
omstandigheden. VALVOLINE
olie wordt geblikt In de Ameri
kaanse VALVOLINE raffinade
rijen, een garantie dat U het
prachtige, originele VALVOLINE
produkt rechtstreeks in Uw
motor krijgt.

m

3

*

32

m

mm

m

m
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Va lvoli h E
Het allerbeste is pas goed genoeg.

VALVOLINE OIL NEDERLAND N.V. Rotterdam-22
telefoon (010) 17.67.60
Waalhaven O.Z. 1

I-

Telefoon 08806-497
3 maanden garantie

ƒ 4.750,—
BORGWARD Isabella ’59
BU1CK 1957, zwart .........
4.500
CITROEN ldéal ’59, met radio, zeer mooi ......... .... 7.250,—
2 STUDEBAKERS '54 Champion ............................... „ 1.500,—
CHEVROLET 1955 Stationcar ......................................... 1.500,—
CHEVROLET
Bel Air GO, 30.000 km gel., zwart „11.500,—
.................... G.900,—
CHEVROLET, 2-d., 1953 ....................
4 OPELS Rekord 1958 .................. .
ƒ 4000,— „ 4.250,—
................ ,, 1.750,—
OPEL stationcar 1958 ........................
............... „ 2.000,—
3 ANGLLA, 1956 ......................................
................ „ 3.300,—
DAF 1959 .................................................
3 FIATS 1400, 1100 en G00, '56 en 58,
ƒ 3.250,—, ƒ 2.000,— ,, 3.500,—
......................... 2.750,—
FIAT Multipla, '57 ...........................
. ƒ 3.000,— „ 2.500,—
2 FORD versallles, 1956, 1957 .......
.................... „ 6.250,—
FORD Customline '58 ....................
FORD consul. 1957, 1954 .................
ƒ 3.250,— ,. 1.500,—
ƒ 1.200,— „ 3.750,—
2 FORD Amerlk. stationcar 53-56
9.250,—
CHEVROLET 1959, Bcl-Air, 4-d. hardtop
2 CHEVROLETS, zwart, '57, '56 ......... . ƒ 3.000,— „ 5.500,—
..................... 6.750,—
CHEVROLET Cabr., Bel Air, 1957 ..
ƒ 2.000,— „ 3.200.—
4 2-CV de Luxe 1956, '57, '60 ƒ 1.850,ƒ 2.250,— „ 3.000
FORD Amerikaan, '55, '56, '54 ƒ 2.000,
...................... 4.250.—
FORD Taunus 17 M, 1958 ..................
ƒ 3.500,— ,. 2.000
2 FORDS Zephyr 1957 en 1956 .........
ƒ 5.000,— „ 7.000
2 MERCEDES 100 D '55, '57 ...............
................ „ 9.750,—
MERCEDES 1959, 190 D, zeer mooi .
................ „ 4.200.—
MORRIS 850 1960 ....................................
....................
5.250,—
M.G. Magnette 1959 ................................
ƒ 2.250,— „ 2.500,—
3 OPELS Rekord 195G-19S7 ................
................. „ 2.750,—
OPEL KapitSn de Luxe, zwart 1956
..................... 5.750,PEUGEOT 403 1959, met schulfdak .
ƒ 3.500,— „ 4.250,—
2 SIMCA Aronde, 1958. 1959 ...............
3 VAUXIIALLS ’55, Vlctor 1957, Victor 1958
Stationcar .'............................. ƒ 3.200,—, ƒ 1.500,— „ 1.900.—
2 VOLVO’S 1956, 1957, type 444 ................ ƒ 2.500,— .. 3.500,—
2 DKW 1959, met roldak en radio, ’58.... ƒ 3.750,— „ 5.250,—
RENAULT Dauphine 1957. FregatC ’55 ƒ 2.900,— „ 1-500,—
8 VOLKSWAGENS van Rijksinstantte
•54 t/m ‘57 ƒ 2.000,— „ 3.200,—
................ ........................... 1.750.—
BMW isetta 1957

I

'

{

FLAVIA SEDAN!
De grote-verrassing van de Lancia-fabrickcn!
De fenomenale Flavia! Felle motorkraclu,
vorstelijke ruimte, functionele vorm. De wagen,
die speciaal ontworpen werd voor een ieder,
die perfect wil autorijden voor f 14.750,-.
Deze prijs is inclusief schijfremmen.

Alles draait om Flavia !

}.

ïmportc'ur voor Nederland

MAREL’s
autobedrijf nv
Wassenaar,Rijksstraat\vcg336-340. tel. (01751) 2545
Arnhem, Boulevard Hcuvclink 5A tel. (08300)36344
i

SHOWROOM MARINIERSWEG 257-259

na kantoortijd
Tel. 010-113345 010-133902
of 01806-2160

OCCASIONS

REEDS VANAF ƒ 2500.— EEN

BETROUWBARE AUTO met 10.000 kilometer garantie bij het

AUTOBEDRIJF T.F.H.
SHOWROOM „NEDERHAGEN”

BEEKHUIZENSEWEG 2

VELP

TELEFOON 4000

n.v. Pietersen & Co's

TERBERG

Automobielbedrijf

OCCASIONS

Nw. Binnenweg 71-77
Rotterdam

WU bieden aan:

tel. 35290 (9 lijnen)

5 Volkswagens bestel
'55. ’5G, ’57, '58 en '59. met
en zonder ruiten
1 Volkswagen de Luxe 1955
3 Volkswagens de Luxe 195G
2 Volkswagens de Luxe 1957
9 Volkswagens de Luxe 1958
•l Volkswagens de Luxe 1959
1959
1 Citroen 2 CV
Citroen CV bestelwagen ’GO
1958
Peugeot 203
Scooter Diana Dürkopp '58
Alle wagens met drie
maanden garantie financiering en Inruil
mogelijk.

★
OFFICIËLE V.W. DEALER
UTRECHT cnIJSSELSTEIN
LID B.O.V.A.G.

Automobielbedrijf
W. G. Terbcrg & Zn. n.v.
Pfovincialcwcg 1
IJsselstcin

Tel. (03478) 3 78
'. .

i

Chevrolet Impala
1960
sport sedan
Chevrolet Bel-Air
sedan
1960
Chevrolet Impala
sedan
1959
Chevrolet Bel-Air
sedan
1959
Chevrolet Bel-Air
sport coupé
1958
Chevrolet Bel-Air
sedans 1957 en 1958
Ford Fairlane
sedan
1960
Ford Versailles
sedan
1957
Mercedes sedans 220
1955 en 1956
Vauxhall Velox
sedan
1959
Als G.M.-dealcr voor
BUICK en CHEVROLET
hebben wü het grootste
belang, dat de gebruikte
automobielen aan de
gestelde verwachtingen
voldoen.

WOUDENBERG TEL. 03498 - 334 en 572

ZEER SPECIALE

AANBIEDING!!!

AUTO UNION „1000 SPORT" 19G0
2-dcurs sportcoupó. Kleur lichtgroen, met crème dak.
Voorzien van radio, mistlampen, handen m. wit zijvlak,
achteruitrijlnmp on rultesproeier. Slechts 25.000 km ge
reden. Sportieve automobiel!!
\
CHEVROLET 19G0
Type ,,Bel-Air". Sedan. G-eil. synchromesh versnelling.
Zwart. Met radio, heatcr en vele andere accessoires.
In staat van nieuw. Slechts 37.000 km gereden!!
DODGE 19G0
Type „Pioneer 6”. 4-deurs sedan, met verwarming, powerbrakes en powcrstccring. 6-cil. automatisch. Beige.
Als nieuw! Slechts 7.000 km gereden!!
B.M.W. 1958
Type „503” Grand Tourismo Sport. 2-deurs hardtop.
Kleur: Metallic grijs, met zilvergrijs dak. rood lederen
bekleding. Voorzien van radio, slaapstoelen, elektr.
raambediening, enz. Zeer snelle en sportieve automo
biel. Slechts zeer weinig gereden!!
Verder nog ruime keuze uit diverse mérken, w.o.:
Chevrolet Bel-Air 1960, Chevrolet Bel-Air 1959, Chevrolet
Biscaync 1958. Auto Union 1959, Citroen Idèal „19" 1958.
Ford Edsel 1958, Ford Taunus 1958, Ford Custom. löüfl,
Opel Kapitün „L" 1960, Opel Kapitim 1959, Opel Rekord
1959, Pontlac Laurcntian 1959.
Iedere wagen is voorzien van een officieel keu
ringsrapport en wordt verkocht onder dezelfde ga
rantie als een nieuwe. Inruilcn en flnanc. mogolijk.

PEUGEOT-agcnt voor Woudenberg, Leersum,
Amerongen, Veenendaal, Renswoude, Scherpenzeel

I

I

HOOFDDEALERS VAN:

PLYMOUTH
DE SOTO
CHRYSLER
iMPERIAL

:

<^ebr. ZOET ^

VOORBURG : Westeinde 91, TELEFOON 77.82.47

DEN HAAG: Koninginnegracht 1B, TELEFOON 18.51.65

OCCASIONS MET VOLLEDIGE GARANTIE
CHRYSLER WINDSOR WGO, Sedan, met torqueflltc en power
steering.
CHRYSLER VALIANT- 1960, Sedan, compaclcar. 4000 km gel.
CHRYSLER WINDSOR 1959, Sedan, met schuifdak.
CHRYSLER WINDSOR 1957, Sedan.
CHRYSLER WINDSOR 1951, Sedan, met radio.
PLYMOUTH SPORTFURY, 4-deurs hardtop WGO, met torqueflite, powersteering cn radio.
PLYMOUTH BELVEDÈRE 1960, Sedan, met radio. Slechts 3000
km gelopen
PLYMOUTH BELVEDÈRE 1959, Sedan, met radio.
PLYMOUTH BELVEDÈRE Cabriolet 1958, 8-clllnder. met po
wersteering, torqueflltc en radio.
PLYMOUTH BELVEDÈRE 195S, Sedan, met radio, powerflite
en powersteering.
2 PLYMOUTH SAVOY Sedans 195G-1955.
DE SOTO DIPLOM AT DE LUXE WGO, Sedan, met radio,
G-cilindcr. 7ono km gelopen
DE SOTO DIPLOMAT CUSTOM WGO, Sedan, met radio. 8-dl.
DE SOTO DIPLOMAT DE LUXE W39, Sedan.
DE SOTO DIPLOMAT DE LUXE 1959, 2-dcurs hardtop.
AUSTIN A-55 WGO, Sedan.
AUSTIN A-55 1959, Sedan.
OLDSMOBILE 88 WGO. 4-dours hardtop, met radio, autom.

gangwisseling en powersteering.
MERCEDES BENZ 219 Sedan 1958, met radio.
MERCEDES BENZ 190, Sedan 1357.
BUICK CENTURY 1958, 2-deurs hardtop, met radio.
JAGUAR SPORTCABRIOLET XK 150 1958, met radio
automatische wisselbak.
CHEVROLET 1957, Sedan, G-cilinder.
CHEVROLET 1957, 4-deurs hardtop.
M.G. 1955, Sedan, met radio en roldak.
3 CITROËNS ID 1959. Idéal, 1959 en 1958.
BORGWARD ISABELLA H 1500 1958, Coach.
VAUXIIALL VICTOR SUPER 1957, Sedan.
OPEL OLYMPIA 1957, Coach
2 OPELS KAPITXN. Sedans, 195G en 1955.
FORD ZEPHYR 1959, Sedan, met radio.
FORD TAUNUS 17M 1959, 2-deurs stationcar.
FORD TAUNUS 17M 1958, 2-dCUrs Sedan.
FORD CONSUL 1959, Sedan.
FORD FAIRLANE TOWN 500 1957, Sedan, met radio.
FORD CUSTOM 300 SEDAN 1957, met radio. .
FORD COUNTRY STATIONCAR 195G, 4-deurs Sedan.
RENAULT DAUPHINE 1959, Sedan.
FIAT 1900 B 195G, Sedan.

en

NOG ENKELE NIEUWE OVERJARIGE DE SOTO EN PLYMOUTH AUTOMOBIELEN

ES LAM n.v.

Official Ford-dealer voor Leiden e.o. en de bollenstreek
Haarlemmerweg 2-4. Leiden - tel. 0 1710-33141

Auto
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financieringen
Reeds sedert 1923 financieren
wij de aankoop van personenen vrachtautomobielen
Uw aanvrage wordt door ons
snel behandeld Op Uw ver
zoek ontvangt U omgaand een
folder met tanevenen condities.
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showautomobielen

2 FORD ZEPHYR DE LUXE
extra overdrive, km.st. 6.000/11.000
FORD FALCON DE LUXE, km.st. 1.400

AUTOHANDEL S. KRAEMER
ANNO 1933
2e Jacob van Campenstraat 151 en 144-146, Amsterdam.
Telefoon 7139 97; b.g.g. (02964) 60 39

INDUSTRIEELE
DISCONTO
MAATSCHAPPIJ N.V.

J__ LL__ Li_!______ i

W
P

Demonstratie- en

M 'M1

Garantie - Financiering - Inkoop - Inruil
’s Zaterdags geopend tot 6 uur.

IDM

Amsterdam, Keizersgracht 119121. Tol 020-249998
•NSPECTIE - KANTOREN
Amsterdam. P C Ho&fisiraat 93. Tel. 020-735010
Arnhem. Ir J P van f/uylwijkstraat 15.
Tel 08300 25555-33917
Eindhoven.Pr Hendnkj.tr 41 Tel 04900-27372 65188
Enschede/Hermesflat kamer 204 Tel 05420-11247
s-Gravenhage, Plein 14,
Tel 070 182642 182643 182700
Groningen. Pebterstraat 54 Telefoon 05900 20055
Heerlen. Molonbcrglaan 26a Telefoon 04440-4466
Rotterdam Spoorsingci 80. Tel 010-80880 (4 Innen)
Utrecht. Janckerkho» 15. Telefoon 030-21858-11188

f

, cv. BESTE,.....
V.W. 1/11 DE LUXE .......................
1957
FORD TAUNUS 12M Super Combi 1959
2 FORD TAUNUS 17M Combi.... 1953/’59
FORD FAIRLANE 500 ................
1959
FIAT 1500 D. CABRIOLET .........
1950
OPEL OLYMPIA COACH .........
1959
3 FORD TAUNUS 17 M ............. 1957/58/59
2 FORD CONSUL SEDAN ............. 1957/’59

OCCASIONS

ANNO 1923

RENAULT Dauphine Gordini, met schuifdak,
1960
7000 km gelopen
196Q
OPEL Rekord 1700 sedan, 17.000 km gelopen
1960
OPEL Rekord 1200, 22.000 km gelopen
1959
OPEL Rekord, 46.000 km gelopen
1959
OPEL Rekord, met schuifdak, 67.000 km gelopen
1959
OPEL KapitSn sedan, 37.000 km gelopen
1959
MORRIS Oxford sedan, 27.000 km gelopen
BUICK Electra 225 sedan, ca. GO.OOO km gelopen
1959
CHEVROLET Bel-Alr, 4-deurs sedan, 47.000 km gel. 1959
CHEVROLET Bel-Alr, 4-deurs sedan, ca. 70.000 km gel. 1956
CHRYSLER Saratoga, 4-d. sedan, zwart, m. schuifdak,
± 80.000 km gelopen.
MERCEDES WO sedan, met schuifdak, 52.000 km gel. W58
MERCEDES 219 sedan, 65.000 km gelopen
1957
2 OPELS Rekord, 59.000 en 62.000 km gelopen 1956 en 1957
Financieren cn lnrullcn mogelUk. Verkoop onder garantie.
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autos

Dc BESTE on
GOEDKOOPSTE wagon
staat in BUSSUM

Amerikaanse Ford station
car, 9-pcrs., 50.000 km
8.500,—
Mercedes 219 ’58
8.500,—
Austln A 40 '59,
als nieuw 4.750,—
Simca Montlhéry '59 4.750,—
Austln Westmlnster 1955
3.250,—
BMW '5G/’57/’58
4.500,— G-500,—
Borgward Isabella '57, *58,
’59
4.000,— G.000,—
Clicvrolets '55, '5G, '57 en ’58
3.500,— 7.500,—
4.500,—
Citroen DS 19 ’5C
Citroën 2 CV comb. '59
2.750.—
Citroen 2 CV '5G
1.750,—
2 Citroëns Idéal 1958
5.500,— G.500,—
DKW Stationcar '54 2 500,—
Dodgc 195G
4 000,—
Fiat 500 ’59-'G0
2.750,— 3.250,—
Flat 1400 1955 en '57
2.500,— 3 500,—
Ford Consul '55, ’5G, '57, '58
2.500,— G.500.—
en 'GO
3.500,—
Ford Fairlane '5G
Ford Lincoln Capri, als
nieuw '55 3.500,—
Ford Mercury '54
1.750,—
Ford Taunus 15M '55. '5G.
'57 en '58 2.750.— 4 000,—
Ford Taunus 17 M comb.
'59 5.500,—
Ford Taunus 17M '58 4.500.—
Ford Versailles '57 2.500,—
Ford Zephyr '53, '55, 56 en
•57
1 500,— 4 000.—
Vauxhall 1955 en '57
2.500.— 3.500.—
Mercedes 180 '54
3.750,—
Mercedes Diesel 180, '54, '55
en ’5G
4.500,— 6 500,—
Morris Minor '54 en ’5G
2.000,— 2.750,—
Opel Rekord '54. '55, '56, '57,
'58, '59 2.000.— 5.500.—

Kleine Annonces
AANGEBODEN
Aangeboden: M.G. 1951, type
TD, in
pracht staat. Prijs
ƒ 2550,—. P. Hamers, Groonostraat 45, Nijmegen. Tel. 24358.
Te koop aangeb.: RENAULT-i
1960, 5 mnd. oud, ± 5500 km,
ƒ 3750,—. Te bevr.: W. Leeflang, Eindhoven, ’t Ilofke 20 D.
Tel. (04900) 2 54 75.
Te koop: CITROEN Idcal 1959,
met schuifdak, in uitst. cond.
Wormerveer.
Garage Zwart,
Tel. (02980) 8 22 45.
ALLEEN HET RONEY-AUTO
ZITJE heeft voor uw kind een
flexibel, gagarandeerd spllntervrij stuur. Gebruik voor
veiligheid en gemak het We
reldbekende
ItONEY-AUTOZITJE. Inl. Roncy, Blaricum.
Tel. (02952) G81.
Ter overname aangeb.: OLDSMOBïLE Super 88 automatte
1959. 8-cil., powersteering en
powerbrakes, 43.000 km. Kleur
grijs, ƒ 12.000,
Brieven onder
no. A 5282 aan „De Auto",
Haarlem.

Opel Kapltön '53, '54, ••55,
'56 cn ’57
1.250,— 4.000
Opel Caravan '58
5.000,—
Peugeot 403 ’5G
3.500,—
Pcugcots 203 '54 cn '57
2.000,— 3.000,—
Plymouth '57
6 000.—
6 Rcnaults Dauph. '57, '58
3.250,— 3.500,—
Renault Frégate '50 2.500.—
Simca Arlane *G0
5.500.—
Slmca Arondo *56 en '59
3.000,— 4.750,—
Soto '57/’58
7.000.—
Studcbakcr Champion
'58
7 500.—
Studcbakcr Commander '53
2 000.—
Vauxhall Victor '57 en '59
3.500,— 4.500,—
Volkswagen '54, '55, '53 cn
'59
2.250,— 4.000,—

Automobielbedrijl

AMES AUTO'S
BESLIST BETER
Wij bieden U:
3 Volkswagens de Luxe
1960
5 Volkswagens de Luxe
1959
3 Volkswagens de Luxe
1958
2 Volkswagens de Luxe
1957
5 Volkswagens de Luxe
1956
1 Volkswagen Kombi '59
1 Volkswagen bestel
1959

BESTELWAGENS:
Borgward Diesel bestelwa
gen '54, 1500 kg
2.500,—
Citroen Bestelwagen '58
2.000,—
Ford Taunus FK 1000, '54,
'55, '57 en '58
2.000,— 4 000,—
Ford Taunus bus '58 6.000,—
Peugeot 403 bestelwagen
4.500,—
•59, 500 kg
Volkswagens bestel, combi
en plek up, '54, '55. '5G,
’57, '58 en '59

Specialisten
in nieuwe en gebruikte

ROVER
AUTOMOBIELEN
Vraagt Inlichtingen en
demonstratie van de

typen
ROVER 80-100 en
3 liter
met normale of volautoma
tische versnellingsbak

1 Volkswagen bestel

1956
Diverse wagens zijn uit
gerust met open dak en
radio.
100 °/o garantie.
Financieren - Inruilen

2.250,— 4.500,—
INRUILEN — FINANCIEREN
GARANTIE

Ah

Verlofgangers levering met
tcrugkoopvcrklarlng

AMESW

AUTOMOBIEL
BEORUr

orr. VW DEALCR

Vele wagens voorzien van
verwarming en radio.

LEERDAM-TEl:0 3«l-2«]

Zondags geopend.

AUTOBEDRIJF

PEWAN n.v.

k

LOKHORST
HERENSTR. 37-39 - BUSSUM
TEL. 16316-12537 (K2959) T

ALS U PLOTSELING REM
MEN MOET dan is uw kind
beslist in gevaar. Veiligheid cn
gemak biedt het Wereldbeken
de RONEY-AUTOZITJE. Jnl.
Roncy, Blaricum. Tel. (02952)
G81.
Te koop aangeboden van le
eigenaar: SAMBA BUSJE V.W.
eind ’5G, als nieuw. Radio, ex
tra kachel, belastingkaart tot
l nov. en W.A.-verzekcring.
Voste prijs ƒ 5000,
C. v. d.
Heiden, Schoonebeek (Dr.). Tel.
(05243-362 en 258.

Te koop aangeb.: JAGUAR '58,
2,4 liter, 88.000 km gel., In
uitst. staat, ƒ 8.500,—. Koene,
A.R.M.,
Nassaukade
380-381,
Amsterdam.
Door verandering werkkring
aangeb.: Nog door dealer af
te leveren CHRYSLER Valiant.
Model en kleur naar keuze van
koper. Volle garantie. ƒ 1000,—
onder nieuwprijs. Na 18 uur
tel. (02510) 55 22.
For Sale: ANGLIA 19G0 de
Luxe,
11.000 km. Two-tone.
£ 300 + customs/tax or further
export. Corrcsp. Dr. I-lnnna,
Ilammersmith IIosp., London
W. 12.

GEVRAAGD
Gevraagd: MERCEDES BENZ
190 of 220, rechtstreeks van
nart. Moet beslist zo g.a.n. zijn.
Tel. (08302) 22 55.

1955
1954
1953

OCCASIONS
ROVER

100

grUs/blauw

ROVER OCCASIONS
gevraagd vanaf 1957
Tel. 070-18.21.43
na 6 uur : 070-55.32.83
Houtweg 7-8
Oen Heag^^

DIVERSEN
SPANJE (Costa Brava). Van
particulier te huur vanaf april,
behalve van midden Juli tot
midden augustus, een nieuw
huis aan zee bij Palamos, met
keuken, zitkamer, eetkamer,
4 slaapkamers, 2 douche-toiletkamers, warm water, garage,
enz., geheel ingericht. Inlich
tingen „MaartcnshoE", Dross.
v. Wcsepstraat 9, Tilburg.
MALLOItCA. Vanaf 15 maart
te huur rustig gelegen LAND
HUIS. Geheel gemeubileerd,
schitterend uitzicht, 5 ruime
kamers, keuken, badk., terras,
tuin, ü km van Palma. Desgew.
hulsh. hulp bcsehlkb. Telefoon
(01710) 2 GG 75.

RAMBLER SUPER 1959
Tc koop wegens vertrek naar liet buitenland. Prachtig
onderhouden automobiel, rechtstreeks van eigenaar. Voor
zien van radio, cocosmattcn en verdere accessoires. Wei
nig gereden. Te bezichtigen bij:

Te koop wegens reorganisatie:
VAUXHALL Victor Super 1959,
met schuifdak en kachel, in
prima st. 25.000 km gel. Expertiscrapport A.N.W.B. aanwezig.
Gem. Reinigings- en Vervoers
dienst,
Zamenhofsingel
1,
Zwolle.

N.V. GARAGE GEUR. 1IONDKKS
Woudenberg - Telefoon (03198) 572 of 331
Voorstraat 1

VOLKSWAGENS

Wegens bijzondere omstandig
heden van particulier te koop
aangeboden: Een FORD Thunderbird, bouwjaar 1958, kleur
metaalgrijs,
km.stand
G5.000.
Deze wagen is in prima staat.
Alleen particulieren gelieven
te refiectercn. Automobielbe
drijf W. Jansen N.V., Corn.
Troostplein 11-13, Amsterdam.
Tel. 72 53 88.
Tc koop: MGA ’5G Cabr. Techn.
cn uiterl. in fantastische staat.
Garage Zwart,
Wormerveer.
Tel. (02980) 8 22 45.

2e hands

ROVER 90
ROVER 75
ROVER 75

in het betere genre
V.W, luxe, bestel cn busjes van 1954—1960
Inruil — Inkoop — Financiering — Garantie

AUTOBEDRIJF JOH. DE HEUS

V.

SPIEGHELLAAN 6 — HILVERSUM — TEL 02950-46465
Zondags geopend van 11—5

ACTIE „NEDERLAND"
:
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AFSLUITDIJK

GOODYEAR NON STOP BANDENTEST

Eindeloos rechte weg. Niets dan
wolken en water en meeuwen.
Afsluitdijk . . . Op zulke trajecten
beseft men eens te meer de grote
waarde van de Goodyear Banden
tests. Zulke proeven hadden o.a.
tot resultaat dat Goodyear banden
speciaal geconditioneerd zijn om
verhitting te verdragen. Elke auto
rijder - ook u - kan dan ook in rustig
vertrouwen zeggen: „Goodyear goed voor jaren !”

OOK VOOR

UW WAGEN
DE JUISTE GOODYEAR BAND!
Voor elk type wagen, voor elke
maat velg is er een speciaal ge
schikte Goodyear band. Elke
Goodyear band gaat heel lang mee,
ligt vast op de weg en rijdt soepel.

Elk type dat u hier koopt is getest
in Nederland, op Nederlandse
wegen - voor Ul Gemaakt door •••'•■
een fabriek die miljoenen banden
heeft afgeleverd !

ONS KLIMAAT, ONZE WEGEN EISEN
SPECIALE BANDEN

BANDEN VOOR NEDERLAND

GETEST IN NEDERLAND

Goodyear test ook speciaal in
Nederland, voor de Nederlandse
automobilist, voor u. Minutieus
wordt elk type band getest op:
duurzaamheid,
pelheid.

wegvastheid,

soe
<N

OP IEDERE GOODYEAR BAND STAAT
DE GEVLEUGELDE VOET.

Het is het vertrouwensmerk van ’s werelds groot
ste bandenfabriek ! Let er
dus goed op als u banden koopt!

F

GOOD/YEAR
^

GOED VOOR JAREN

i
< DRUK BOOM-RUYGROK N.V. ■ HAAKLEM~>

