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-Meneer Koolháas", zoo int€rviewt ons dè ee-
he€le hediêndenscha.e van onzê AmsterdamsclÉ
kappeÍszaak; ,,hoe staat het met dat Riiwi€l Sol,exr
waar d€ kranten over seschr€ven hebbefl en dat
gtmaalt wordt bÍ van der Heem? Hbbf u €r zelf
ap gezeten ? Rijdt het lekker? ls het $/€rkelijk
zoo'n r€u.zeÍr eenvoudig ding eÍl kan iedereen er
dir€ct mee wegrijdeí? Eí d€ manicure iÍaagt:
,,ls h€t heusch ook iels voor vrouwen en fi€isies?
En kan ie nu al zoo'n fiets koopeí?"

We glimlachen en kunnen de vragen vlot br-
an+woord€n, niet alleen omdaÍ w€ voldo€nde op

. d€ hoogte zijn, maar ook omdat we als het ware
,,Eetraiftl" zijn in dit opzicht, omdat ditiellde soort
vragen ons élken dag ri'ordt g€steld, vermcerdetd
met info.maties over hÊt al oÍ niet mogen \"er-
scfiijffn met ,,RS" op rijwielpáden, eventue€l€
vrijst€lling van nummer- en rijbewijs (en dus van
riikwijs-examenl) en ván d€ leeffijdsÍreís, waarop
€€n iensdis€ Nederlánder of NederÍandsche acht€r
het 3tu;r Van een Rijwiel Solex op den $€g mag
!,erscbijneÍL De liakker €n de groenieboer v€r€€r-
den ons reeds nr€t hun wrtrouwen ten opzichle
van hun plafln€n mel deze gemotorise€rde fiets,

, fiaar ook d€ zw€ml€Êrares in ons zwêmbad, d€
paicure vall onze wed€rhelft, m'n nêefje op de
Haagsch€ H.B.S. en tw€e van de tynist€n op ons
kantooí deden hetr€lfde. Aan de ander€ r'ijde van
deze schaal met voor Nederlafld bijna onbegrensd€
mogelijïhed€n, toonden e€n gepensionne€rd g€zag-
voerd€r €n zijn vrouw, die de z€slig al gepasseeÍd
zijn, ev€nve€l ongehuicheld€ b€langstelling als €en
hupsclrc,,Oma" ifl BloeneÍdarl, die er van houdt
r€gelmatig met haar rÍan op dê fiets ,,€en dndie
om t€ gaar". Ínaar een kijkie heeft op kaÍ'pên
teg€n den wind in €n de helling€n op.

<oÍtom de heer Eriksson en zln help€rs van de
groeF StoL'vis.van derHeem, hebbtn Ínet hun RijÍviel
Sole\ een soort handsranaal {e middrn vao hef
volk lan hei fielsersla_nd Nederland grworfÉn Ên

evenals bij €en steeí, diè in het water rvordt
gesrÍet€fl, breiden d€ goh€n vàn beroering zich
uit tot in d€ uit€rste uithoeken van het {e b€strijkeÍ
gebied.

Heel Ned€rÍand sDrêekt momenteel over hel
Riiwiel Solex, iederfiin is g€intercsseerd, maÍl e
vrouw, arm eÍr rijk, oud en jong eí niet het minst
van allen houdi de handet het oog \€rlan$nd
op de mbije Íoekomst gedcht

Het NedêrlandsrtÉ volk,,oplietlijf g.coísi.ueardt"
HÊt waarom vaÍl dit allês is waamchtig niet

moeilijk te b€grijpeÍL Wart al is dezê geÍnotori-
seerd€ ihts dan van origine €eí Frarsche creatie
vaÍr de verrÍaarde Sokx carburateur fabrieken, Êen
geoiale voflds{, die al voor den wereldoorlog in h€t
l€ven werd g€roepen. tijdens de Duitsch€ hezetting
in h€t qeh€im tot riiDheid w€rd oÍrtwilÍeld en na
de bevdjdiflg q'erd gelanceerd - €n voor hêt e€rst
g€ëxposeerd op de Par;jsche Salon van 1946, dit
€envoudig€ ,,\"ervoermidd€l voor iedere€n', is vê€l
meer rcg eeÍr Sólagêr voor Nederland als djv/iel-
land bii uitnemendheid rnet zijn páar miÍlioêí
fi€tsers en uitg€b,r€id vlaft weÊ€nÍ,et dafl voor
het land ian Marianne, waar hêt l€wn van aÍlen
dag van de massa's niel zoo rrauw met lrct riiwiel
is r.ergroeid geraakl

Toên wij persoonlijk de Vélo Solex t€ ParijsTo€n wij persoonlijk de Vélo Solex t€ Parijs
g€n nu bijna twee iáar qel€den, leí wisten
: Ííete€n niet a[e€n: dit is iets voor Ned€rland:

zag€n nu
voor Ned€rland;

w€ \r,ister tegelijk€rtiid ook, Eriksson kenftnd:
dit is iets voor.,Erres". al konden we toenmaalsdit is iets voor,,Erres", al konden we
íiít vermoed€n dat hier het ..R S" Drodíiít vermoed€n dat hier het ,,RS" product uit zou;;;'Ár;;;;;is- Ne;;;r"liàliË' hit'íài-3ïr"*, e*
íabric€erd in lic€ntie in de fahri€ken van d€ van der
H€em N.V. te Voorburg.

Hetheeft€en tijd seduurd voor d€ Nederlandsche
schepping onlaflgs -voor het voetlichl werd ge-
!Íachí íadat €en g$prêk ÍÈt Eriksson mêt êen
lid var dê Fransche ïirma in e€n hoÍelkem€r te
New YoÍk oonaak weïd yan ern oDzet van
licenti€bouw ifl Nederhnd, die eren qroót<ch als

í
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í eroot is en m€n is noch bij SoÍex in FraÍ.ldijk.
' ioch bii de sroep Stokvis-vai der Heem over het

ijs vatr e?n naèhigigaan. Maar... ,,cá y est maitte-
;ant", zooals dtFianschen zessen, ,,$tzijn nu zoo'
ver": het olfeísieÍ tot Íriotoris€ering Yaí d€ NÊder'
landéche wielriidersleeio€Én is ing€zet €n het zal
met lÍácht woíaen doórsevoerd, dank zij een aPpa-
ratuuÍ €n outilla,qe waaiin - zijn wt wel ing€lirht

- ruim een millio€n werd geïnwsfuerd-

WaaÍom aairval op de mass4?

Is hier werkelijk sprake Íar een greeP naar de
mlssa?

Wie den borrv ván het Rijwiel Solex kent, ràl
de/e waag onmiddelLiik en zónd€r aarzelen bÉves-
tisend beantwoorden.'ivoít. hêt awt hier @dkeliik - ee.Iot noêt men
Éootdl eoeit baêldr - tlet o eeh motoÍ1X@iê|. Mt
ofl êênTewroÍkaÍde fett,@t r oí 4 

'tle 
an 6 4U4

vo\@ ;nmiiueuiik mee kan @est!fl d'êêt êM 9dti4t4
ats ndblrfiêL.I eeítouttÍe Mibl4.lias @or lederê .

De technische ses€!€;s hebi u natuurlijk van
álhrlêi ?iiden al 

_se"hoord eí dus b€hoev€n we daar
niet al te'uitsebrê-id bii stil te siaan. D€ hrilpmotoÍ
is ren oewoni ééncvliniter tweetekt van het normale
drienoórtsvsteem, nietcn boring €n slag Yan 38 bij
40 rirm en"een cilinderinhoud van heelemaal {5 cc,
die als luchtsekileld kachtbÍoín€tje 0,4pk afgeefl
bii een oDv;ltend laas maximaál toercnlal van
:tj0O per riinuuf, en mèl ontsteking en veílichting
dooí vlieswieldvflamo.

Dit moïortie 
-kTiist ziin beflzine-voedsel íiet via

een sewonen' carbiïraeirr, maar o listige vondst'
rvaanÏoor men nu nèt bii taóuratiespecialisttn als
Solrx moet komen. doo; een mÊÍÍbraanbrandstol'
DomDir- werkrrd oo de druLlvjss€lingen in het
tarttir'.'een oplossinÀ, die ideaal is voor d€n lerk
oD de fiets. die niets'van een ínotor at wtet en die
tnm met éÉn slag bevrijdt van carburatieprobl€men
van vloticr, vlotterkanr€r, vlotterPen, b€nTinekraaÍr
cnz. Dt alieen aI is ,,een klap ttoven oP dÊn koP

Eeidito seluklise sre€p brengl hei sp€ciále zware
íramc, waài.ran ..Íei eieren eten" is dat het oPen

l\i van lcí Hêên líV t. Vo 'rÀurÀN í!- ^t.Ài\ê v,n I€r ltrryiaLsdl.x
r...À'6e.d,De". Em J ol ,,RS'
ercnpt"Án *ua se,.ed vo", h.y*
einq .loot vetlestnw@digcrs dcr

tisó. is, om tijdens het in bedrijÍ zijn van het ver-
voermiddej, de open einden als reactie op weg-
schokkm i€ts naár elkaar loe of van tlkaar aÍ
te do€n beweg€n, waardoor eer go€de natuurljke
veering oofstaat eo het gevaff vas fram€bneuk
weïd uitsesloten-

E€n b€Iangrijk purtt Men is bij deze gemotori-
seerde fiets dus niet vcryallen in dë oudc fout
waarcp in het v€rleden zoor€len zijn gestrand
nl. het maar hiêI €n daar oDhansen van een
krachtbron io of aan een willekei.rig normaal
djwielframe, dat als g€volg daarvaí, na koÉer
ol larser tiid b€zweek onder den invloed van d€
d"9I d_g_g9q-9Bg!ye[te- triltin€€n.

Stom--êïióndis.s-rók dè-ítídrijvihg vanar let
molorseh€el. dai als .,ruiter te páard" over het
i,oorwïel is'iu€bouwd (waardoor het vehikel nog
beter bestuurÉar werdi op d€n voorband door
midd€l van eên rol van carborundM, waawan
het oDpervlaft zoo klrÍelig en ruw is, dat eenige
sliD tirischen band er rol ls uitsesloten en daarom
ook practisch s€en verhoogde- slijtage van den
voordad ontsta:at En door deze simp€le construc-
íie is de cliënt-leek alweer seheel verlost van
nechkansen en konzorsen van transmissideÊkn
àls taod*ielen. ketiins€-n, riemen, versnellingen en
ook van de koppetini om de eenvoudi$ Íed€n'
dat die nare dirisen ei in het setÉèl niet zijn. Er
brardstofzorgefl "zijn er ook ai- he€l weinig, want
op den inho-ud van een vol taflkje, rvaar PieciesI Li{er Domobeízine in saat vermenqd íÍet o0,o
smeeroliri, kin men voortóopig 100 ldr vooruit

RiÍwiel Solcx dffen ls kindeÍwêrk.
Uit aI het bovens{aande vol,et onmiddellijk, dat

het heriiden van een Riiwiel Solex maar kinder-
werk is-ln D'aats van di éénpans Ínaaltijd van de
Duitsers. hebb€n de Franschí;n ons flu een,,één'
.6nfi,ndo-órsaen', molorvoertuiq qebracht.

M€t één e"nkel kleDlichtenie - r€1ht onder he{
stuur. doet u atles. Als u dei mdtoí m€t de rol
op dén voorband heeft íè€Ígelafen (in nkt 

',gemo-ióriseeÍden'' toestand is heit motoíaggr€gaal ÍÊ1
e€n enkele handbewÉsine áchterortr gehaaldD datr
licht u met den Í€chtler iluim de klep, traPt eDk€le

mercrs, laat het handelti€ schiet€n en.. .. daar gaat
u al zicht zoemend hàast qeruischloos voorwa,rts
oD banderr vÀn het half balloítyne, iets zwaarder
dàn de gewone rilwi€lmaát en inet-onder aan dt
stuurhanEles een Frar goede veÍgremnlen Ímt
Bowdeflkabels in zware uitvoering.

Vilt u làíszámer saaÍr b.v. ir de stad, dan het

J

frameg€deelt€, €€n
hals', buis b€vat van
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LcztJt v Lo\.n o, Àcr ruu. nr. de ben/e reDh dler
en rc./.'s ónJê. hcr'rxur h.' hJ,dlc .n de libcl yro
der *lepir.nicr, waatmce \ so.den SesaÍ, s,€ln€d
vennindêr4 of Ecstopt.

kleplichterhandeltje icls nreer ol mindcr naar rcchts
beweqen ál naar gelang u meer of mind€r vaárt
lvilt minderen en lvilt u heeÍ€maal stilstaan, dan
licht u het klepje g€heel en de motor staakt zijn
st;l bedrijf. Kans on moiori:ech ol storingen is
cr haasi niel, maar mocht het g.vrl e€ns ,,kurtn"
gaan vertoonen dan is er nog glen man (ofwouw)
óveÍboord wáír dan klaDt u den motor met de
rol achter;rer en u komi on uw trapp€rs - Iáat
re lij'r zijn: - als gewoon fieiser naar huis.

Het gewicht is obk al ge€n bron van moeilijk-
heden, want de tiets \veegt 18 kC en het moiortje
7, zoodat het to{aal sewicht op rond 2í kg koml-

U Tiet - u kunt iveÍkelijk niel ontkennen, dat
he{ geheel stom-eenvoudig is. 8n.... de Neder-

landsche bevolking oÍr het lijÍ geconstrueerdl
Dar w€rkelijk iedereen, jone en oud. onmiddcÍÍiik

met ,,RS" wecrijdt en zich eÈ op ihuis voelt,
bl€€k wel te Voorbr.rg op den dag van d€ officieele
ten tooneelè voering, toelr fla de persconferqÉie
bij van der Heem een vijttigtal dames €n hcer€n,
\vaaronder eÍ waren die nog nooi{ in hun leven
jets,,gernotorise€rds)' hadden beredên, (ustig en
biina qeruischlous rondtuftetr q een circuit onder
bet welwillend oog d€r Voorburgsche politie.

Dil all€s zal de attractie voor de massa ver-
hoog€n, waarbij ook verder €en belangÍijk€ iactor
is, Aat d€ zeer vrlen, die voor d€n oorlog €en
licht motorriiwiel bereden, doch daaraan nu h€laas
ni€t ineer kunn€n denken, ómdat eêll 125 cc machirre
tegenwoordig in de prijskÍassÈ vaÍt van í800.- toi
f 1000. nos liev€r ruiter op Rijwicl Solex ?ullen
zijn dan ruiter te voet Dit geldt vooraÍ voor de
velen. die i€deren dag gewoon war€n naaÍ eI1 van
het terr€in hunn€r dágeliiksche werkzaamheden te
tuïfen.
Aer - ilít.tiene êh nootulterêdlb.erd - dekeÍnbdn

dae proposítle gêUt ire fetsers .n nlet de tuoí@fret'et'.
T\,te b€langÍiike factoren freden hi€rbii naar voren,
nl. tietg€bru-jk mal€n van riiwietpaden, wat m€l €en
topsmlheid van 20 à 22 km /oo goed als zeker
onder de binn€nkort koÍn€nde Motor. en Rijwielwet
ifl h€r verschiet Íigt, €n hei yÍijst€llefl van nummer-
en rijbewijs, l,erwijÍ rner het oog op de schoolFugd
\ooral ten pÍattenlande, de {e€ftijd waaÍof Rijwiei
Solex mag worden geíeden zoo gunstig moe€lijk
moet lvorden sest€ld.

Een onderwe-rp dat in dil algtm€en \€rband ook
:/eer belangriik is, vorÍrÍt de kweslie van het v.Ímo-
gefl om tegen €en straffen wind in te rijd€n, want
daarmed€ moet in €en lard als het onze terdege
rekening vorden g€houden. ImÍrÉrs, zol1 het tempo
reqen Ïoortdurendcn st€rkcn wiÍrd tt langTaam
wórden, dan./ou een kans op te warm worden
niet denkb€êldig zijn.

Zeer goed is drn ook dat het motortie bij eeÍr
tempo van circa ll km zijfl grootste verrnogen
aIg€eÍt.

Wat EÍiksson rcÍtsldê.
Tijdens een apart onderhoud, dat w€ met den

heer ErikssoÍ van Stokvis nochten h€bben, rverd,
ge/ien het h€oogde doel - massamoloriseering
van eefl sroot de€l dÊr wielrijders - dooÍ ons te
brrde gebïacht, dat lang íiet i€dere eigenaar van
cer. zear bescheiden beurs, makkeÍijk eeí h€drag
van f375.- kar missefl. Dat werd onmidd€Ilijk
€rkend en door den heer Eriksson $€rd medege-
deeld, dat daarom arnkoop op gemakkelijke voor-
$rardefl mógelijk zal zijn, dank rij €Én uilgebreid
Íinancieringssysteem met een eerste storting van
een bedrag van f75. . (E€n ,,luxe" belasting op
een dersetjk dienstobject dieni natuurlijk absoluut
uitseslbten te zijn).

Natuurltk behoort achter ecn dergelijken formi-
dab€len greep naar'de massá rls ruggêsltun een
even grootsch opgezet servicesysieêm te staan en
uir hereeen onze gastheer daaromtrÊnt nÊdede€Íde
en hieronder voÍgt. blijkt wel. dat zoowel del

Uit voorraad leverbaar :

MOTOR
}IONTAGEAOKKEN

. FORD

. c.M.c.

. CHEVROLET

. UNIVERSEEL

en in verschillende combinaties

Speciale Ford- en Universele
gereedschappen

FRIJDA['S handel in
garage gereedschappen

Fa. FRIJDAL & VAN SCHOUWENBURG

Oldê Zijds Yoorbsrqwll 125-A'd.È-C, Iè1. ,l5Oóó
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i'.,ï" i"", *-d-t brPner vrn€onre veP in! J 'at 'tLti'n"', 
Ài,"i í"-,".a.e",.^aí,.rJ;et Een.]]t;L' bêd b-!t?

F'ru5che fabriek als dc N€de'landsche lic€orie|ou-
à;;;-;" ;"., sroot \erdntwoordclijkh0idsoeqet

'"i" Ëranuil is iedcrc Velo Soler agerr{ reÍplicht
voor Je service van dii objed aÍleen iir /ijn bednll
;;;;1""" 4"" ruinl€ van i00-1á0 mr b€schikbaar
ii iàli". m"t eeí in\€steerins !rn cer kapit:ral
vrí 30(l i 400 000 franfs voor q€rcedschapf{n en

inóeirnrr,,ut"i' moal door elkèn dgerir rekeling
iu".aen i'etrouden. Het Rii$,ielsoler heehdus bijel
ió 

"ee;i 
tir" eigen strviiestation en interessrnl js

ii e i a"lÀ"aráeeti'i's. dat de fabriek in F-dnkijk gecn

ni.n*'i 
"o.nt 

cÍ-bii aanslelt, indien dc nr'Jduclie
;Èi ;i..t"-"" ÍJer máànd rrret -)0 stuks gesLcsen i!'
iï';;;;il vin de aeenlenorcanisari' seschredi
rnveniicn zeer svsremátisch en had tot nu loe
ini.iá,i- pti"t. 

"il.en 
uoo' Pariis en omsrrLkcrr'

ii i".t ï- Frankrijk volsr darrna celeidelrjk
Hóe sc.i€us mcn dàarbii-re w€rk gaal. dcrnorr-

"t.eert 
wei tret ïeit, dat mer bij ite Fransche

i;;;i;L; .." zooeenaamde ,,Biblè" or ..Bijbel'
hèiir ,rnqelcst, ;aarin vanal der eerslen daq
ir" 't'"t olitr'r'i van dit g(maioriseerde rijwiel
,il€ hii,ónderheden en wetancwarrdigheJcn st:r1n

sii*t iià "it procluctic cn praklijL Meir kin Irr

i","' giil.t alies vinden, voàral ook wat arr)qrot
,có2rá1iá haar aard en koslrn, daarnaasi ook ;rllc
cnaringeri en wetenswaardighederr door d( aqent('
i" iié ïi"tiilt opsedaán -Fr worder' a1n d:,c

-c,'r"n' t ooÉ. eis-chen gesFld,
;;;ii;h; Ë ilan ook." Tooalq dat hcet '{eld.';".,1" \il/"í1 de om/e{ vrn /oo n V,1Ío s^le\ alent
blirkt dirr in Irarijs €n omgeviig al eauw Íe
;;;;L;;; *. 120Ó siuks vaÀdie semoiorise(r'ie
;l"i;l;" ;;i iarí en dáar zit natuu;lijk ecn qocJ
i'ï'rn"irlË u"i.'t'"rn in, eventueel mei noq \rJt
Èa-;;-;;k È.i, en l,der bliikt ook $el uiL dc
À-.ili"ainl.ia dat \án alle rijwieÍcn diJ in dcrc
;;;; i";;;"; \rii eescten on bon in FtJnkíijk'
*.' a"n ae helfi vóo"r Vélo Sol€Y \!ordt besiemd'.-r" i'ai.a""a - aldus de heer Erikssofl-zllllen
4"," àïÈ"nii"Li" rn service or deTeltde bij/n1der
i"i,"*oï ";ir. rvorden aanqeprli en duurge/et in

"". tr-'a. wíarvoor bii Siokvii-van dcr Heem cPn

;ir;cbr.iàc lechni.ch€ !iaÍ re0ds aanwe/ig is Mrlr
oo[ wn trer rverk der a-"enÍenorgrnisalie 7rl nrtuur-
riir r,*r i*i aítransenl De aniËo vuor een Rij$iel
dl'i.i ,s."is.t'"n iï btsrjjFrlijken!ijq enorn '' rr

À'aË. aï" NeaeaanascË€í'm;torriilt;elhal'del dh'
iii".r,r iii ret ,,RS" een /cer belanerijk. ohieli
7ic(, $arrhíj echter de Fróeilijkheid rs dJr orr
i"iè' "i.a"'.t voor slles een Àiwielaanbiedins is
;,, ,l,ri natuurtiik ook dc \olle sretiec inielrqsc

'.. ,lên riiwi.lhandel hceff. reí overvloe'J van

t"lrlesteÍli;s, die nog teller zal wordtn rls merr

i,.""iÀi l,il her in-dc hedocÍins Íis1 vrrr d'
n'àio Srot'is-uo" d€r HPem om hinnen i ilrr dr
iieaiil-Àsctre R s-oroductie oP tc loeren iof
minstens iO ooo stu{s Der iaar, ivaa'bij n"g d'eni
rrnorteelend. ditt hiei ;n Ncdorhnd rllcs /e{l
.,i i 

"ia"" 
sé."rtr van Atol z, helseen de $rx'de

iin Àèr niir.iet sole\ alc exPortaititel irrc/ien

dan van hcr ie;t, dal dc NederÍandsche tabri€k
ook bouwt vooí dc andcrc Ben€lux hnden nog
zal doen to€nem€n.

Ziedaar allês wat Nederland, de aÍnemer ên de
handelraÍ \oor'oopie wcten mag en w€ien mor{

nai'-dc mr.sa, waarvrn de bedo€-
lins ic d;t n'a verloop var enkele- jaren €en aan-
?ienliik DeÍcentaee van oíre wlclriÍlerslegloenen
zal ziin blersescJrakeld oF het Riiwiel Solex. Het
is sa;riie !vr'í voldoende à.n de werkins te hebben
van een 6anrlsranaal onder 'rel wielrijdeídc lubliek
maar ook.. . . bij den Nederlandschen m'rtor-
rijwicl- en rijwielhrndetl

G0ililEn
Q-25PO

Zuiníge, tnelle bestelwagen

IUet 1'l, ton laad'ermogen
en eru laadlcngte ran 3.60 rn
de aangc$czcn l,ertelrragen
r oor rva-.'cherijerr. brto,lbak-
Leriieu,rr iokel',rvarenbuizcn
enr. 8"..t" klas Engelsch.
fabrikaat.
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