
Gllcra gaat weer racen

De Italiaanse Gileru-fabríeken zullen
rlet hun ïvegÍacers u/eer aan alle
,rklassieke-" en mogelijk ookaanenkele
andere belangrijke evenementen gaan
deelnemen. Oud-wereldkampioen
Geoffrey Duke had daartoe plannen en
een team (Derek Minter efl John
Hartle) samengesteld en coÍnmandatore
Gílera heeft daarmee op grond van
goede resultaten met de 35o- eo 5oo cc
viercilinders op het circuit van Monza
besloten in elk geval vier 5oo cc vier-
cilinders op de circuits van de ,rclassic
events" in te zelten.

Gilera beëindigde, althans officieel,
zíin deelname aan wegraces in 1957,
het )aar waarin Mclntyre met de
halve-liter viercilinder op het circuit
van het eiland Man voor het eerst in de
historie van de Engelse TT een ronde-
gemiddelde van meer dan roo mijl
Ínaakte.

Batavui en Gazelle worden één concern

De N.V. Gazelle Rijwielfabriek te
Dieren en A. Gaastra Rijwielen- en
Motorenfabriek Batavus N.V. te Hee-

renveen, hebben overeensternming be-
reikt over een volledige samenwerking
door fusie van beide vennootschappen.

Het is een uniek feit omdat beide
ondernemingen leidende posities in de
Nederlandse rijwiel- en brornfietsin-
dustrie innemen en vanaf deze stevige
basis in een.tijd van bloei in beide
bedrijven in Europees verband gaan
denken. ïíant door deze samenwerking
is een concern ontstaafl dat in Europa
onder de grootstefl in deze bedrijfstak
kan worden gerekend.

Helnkel-,,|§0" ln prljs verlaagd

De r5o cc Heinkel met tweetakt-
rnotqr, die vodg jaar voor het eerst
naaÍ ons land kwam, is nu van/ 1775.-
op / 1695.- gebracht. Een aardige
prijsverlaging dus, waat de importeur
Van den Boogaard's Motoren Import
N.V. te Nijmegen bij aantekent dat er
aan de uitvoering van de Heinkel ,rr5o"
niets is veranderd; electrische starter,
knipperlichten en lichtsignaal zijn bij
de nieuwe prijs inbegrepen,

De prijs van de Heinkel ,,Tourist"
met Z'n r75 cc kopklepmotor wordt
gehandhaafd. i

lnlichtingenbladen voor motor-, scooter-, en bromfietsrijders
Roept het naderende toerseizoen bij u ook gedachten op die misschien de

wat prozaische voorbereidingen van vele prettige kilometers op motor, scooter
of bromfiets moeten vormen, dan kan de ANllíB u daarbij in concreto voorlichten
door middel van zijn Inlichti;rgenbladen die 'roor onie le4en gratis bij alle
Bondskantoren kunnen worden afgehaald of schriftelijk besteld bij de Technische
Afd. van de ANWB, postbus 2zoo, Den Haag - gearne Ínet insluiting van een
postzegel van 12 cent.

Die inlichtingenbladen zijn:
r. inrijden van nieuwe of gerevideerde motoren van motorrijwielen en scooteÍs

(MS r)
a. banden voor motorfietsen en scooters (MS z)
3. bougies voor tweewielers (BMS t)
4. het kopen van een bromfiets (B r)
j. ïvat kost eigenliik dat brommen? (B z)
6. kostenbegroting van motoren en scooters (MS a)

De aanduidingen B, MS en BMS geven aan op welk voertuig of welke voer-
tuigen het inlichtingenblad bemekkjng heeft.
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Nieuwe VAP-bromÍiets

Van de Franse VAP-bromfiets rnet
autornatische koppeling, die nu al weer
ruim twee jaat in ons land verkrijgbaar
is, heeft men nu ook weer een fuaaiere
versie gemaakt. Dit is overigens het
kenmerkende bii deze typen utilitaire
brommers: het nieuws ligÍ biina altijd
in het nt':ttige technische vlak-

De Vap is nu uitgerust ínet de
bekende automatische koppeling, een
snelheidsregelaar die ook helling-àf de
snelheid op ten hoogste 35 km/uur
houdt en een vermogensreserve biedt
bij sterke tegenwind etc. Vootzien van
een zweefzadel, een slot, jasbescherrner
vóór en een valbeugel kornt hij nu op
Í ql9- Et ziin twee uitvoeringen:
zwafi fiet gouden biezen en gÍoen met
gouden biezen,

I miljoenste Solex

Vorige maand liep biiVan der Heem
N.V. de 5oo.ooo ste Solex van de band,
een record in de Nederlandse brom-
fietsproductie. Het loflied dat bij deze
feestelijke gebeurtenis past' behoeven
wij niet aan te heff.en, \,vant dat rrcrdt
al een jaat of vijftien gedaan door die
honderdduizenden Nededanders die
deze brommer als een simpel gebruiks-
voorweÍp zijn gaan beschouwcn.

In die 15 jaar is men het principe van
rijwiel met hulpmotor trouw gebleven,
rnaar in het technische vlak heeft de
Solex een belangrijke ontwikkeling
doorgemaakt.

Een beter compliment voor de nu
geautomatiseerde Solex dan de reactie:
,,hé, zíjn ze zo tustig aan tot die
$ miljoenste gekomen." zouden Van
det Heeno en R.S. Stokvis niet kunnen
oog§ten.
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