..

.•

'

_)
•

•

•

·�·

..

.

no. 2

le Jaargang

juli 1965

'

'

Officieel verenigingsorgaan van de SIMCA-CLUB NEDERLAND

inhoud:

2

het eerste nummer

3

technische rubriel<

5

herinneringen aan de 1 7e Tulpenrally

8

f nac

9-10

dealerslijsten

11

l<lassementsproeven

13

vikingrally 1 965

16

clubnieuws

18

po1ssy

25

personalia

•

2 7-2 8

dealerslijsten

•

29

q uiche lorraine

30

wintersport

33

het geheim van l<aart, vergrootglas en lineaal

•

,

35

sportkalender

36

s1 mca-var1a
•

•

•

1

•

e

eers e

nummet'

Van vele zijden mochten wij reacties
ontvangen op ons eerste nummer
van HIRON DELL E.
Deze reacties waren van verschillen
de aard, maar samengevat luidden
zij to ch wel:

Bijzonder prettig een e·igen clubblad
te hebben!
Wij zijn ervan overtuigd,

dat

de

geplaatste op- en aanmerl(ingen er
toe zullen bijdragen, dat ons club
blad een graag gelezen blad zal zijn.
Wij hopen dat u ook in de toekomst
ons uw commentaar ( en copy) niet
I

zult onthouden!
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lijk het ideale motortoeren tal te la
ten ben aderen .

of vertragin gsmecha
n isme zou het N ederlan dse woord
moeten zijn voor de fun ctie, die dit
vitale auto-on derdeel verricht. Zoals
alles, is ook de automobiel en spe
ciaal de ben zin emotor een compro
mis tussen geleverde prestaties en
econ omische leven sduur. Hoe ge
perf ection eerd de ben zin emotor in
de loop van de tijden ook is ge
worden , er is altijd een toeren tal,
waarop hij een optimale leven sduur
en een max imum ren demen t geeft.

Om van stilstan d in bewegin g te
l<omen schal<elen wij de eerste ver
sn ellin g in middels het l<oppelin gs
rn echan isme.
Blijve11 we gewoon gas geven , terwijl
de auto in deze eerste versn ellin g
rijdt, dan bereil<t de motor op een
gegeven momen t zijn max imum toe
ren tal en l<an de sn elheid n iet wor
den verhoogd.
Wat doet n u het vertragin gsmecha11isme?

Om dit te ben aderen heeft de fabri
l<an t een vertragin gsmechan isme ge
con strueerd, dat ten doel heeft ell<e
automobielsn elheid zo dicht moge-

Door het overschal<elen n aar de
tweede versn ellin g stellen wij een
an dere groep tan dwielen met elkaar
in verbin din g.
Laten wij vervolgen s de l<oppelin g
opkomen , dan zullen wij ervaren (en
ook l<unn en horen) dat bij dezelfde
wagen sn elheid de motor op een
veel lager toeren tal draait.

Hebben wij in het eerste n ummer
van Hiron delle U een techn ische ru
briek beloofd, wij voelen on s than s
verheugd u het eerste deel hiervan
te l<unn en aan bieden . Hadden wij
tot n u toe altijd gemeen d dat de
versn ellin gshan dle er was om in de
olie en ben zin e te roeren , n a het
lezen van on derstaan de verhan delin g
is het aan on s, echte lel<: en , duidelijl<
geworden dat hier achter toch wel
een 11eel an dere bedoelin g zit.

Door iniddel van gas geven l<: unn en
wij v·ervolgen s de wagen sn elheid op
voeren en wel zo ver tot weer het
max imt1m toeren tal is bereil<:t.
Wij schal<:elen dan over n aar de
derde versn ellin g, vervolgen s n aar
de, bij iedere SIMCA aan wezige,
vierde versn ellin g.

SIMCA N EDERLAN D
Wij zijn
N . V . uiteraard dan kbaar voor deze
heldere uiteen zettin g.

Bij gasgeven zal n u, in de vierde
versn ellin g, het max imum toeren tal
omdat
n iet meer bereikt worden ,

Red.
,
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rijders gepropageerde
toeren teller
zou in een n ormale person en wagen
·beslist n iet misstaan , aan gezien men
hierop ex act kan aflezen , welke toe
ren tal de motor draait en men dus
zelf l<:an bepalen , in well<:e versn el
lin g het meest, gun stige ren demen t
verl<:regen wordt.

door verhogin g van rol, maar voor
al van luchtweerstan u het motorver1n ogen n iet meer voldoen de is om
de automobiel een n og grotere sn el
heid te geven . Men n oemt dit het
zogen aamde , , doodlopen tegen de
luchtweersta1 1d''.
Dit is clan teven s de max imum sn el
heid van de automobiel.

'l1. en slotte zal het u duidelijl< zijn ,
\vaarom 11et geen en l<:ele zin heeft de
rr1otor in de eerste, tweede en derde
versr1ellin g tot zijn max imum te be
lasten , aan gezien de benzin emotor
cle eigen schap heeft bij een bepaald
toeren tal zijn max imum ren demen t
te leveren . Wordt dit toeren tal over
schreden , dan loopt dit ren demen t
terug en l<:an men dus veel beter
uverschal<elen in een volgen de ver:s11ellin g.

Waarom n u die vertragin gsbal<, zult
u zich afvragen .
Zouden we in de vierde versn ellin g
scl1al<elen en van stilstan d in deze
versn ellin g proberen weg te rijden ,
clan zult u merl<en , dat bij dit ge
rin ge toeren tal van de motor de be
schil<bare kracht n iet voldoen de is
om de automobiel in bewegin g te
bren gen .

'

-v a11daa.r

de trapsgewijze overbren 
gin g van l1 et motorvermogen .

De veelal voor rallyrijders en sport-
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wel belangrijl<, want het waren die
omroep- en filmj ournaalmaatschap
pijen, die we de opnamen zagen
rnal{en!

vrouwen - en niet de lelijl{ste zijn ho·nderden mannen te erg!

2

W aarmede we maar zeggen willen
<lat we opzien - hoewel \Ve zelf
·groter zijn - naar Rosemary Smith

Samen met uw radio-repe. r tor D iel<
van Rijn hebben we het genoegen

en Valerie Domeleo, de dames
equi pe die als fiere winnaressen
naar voren scl1reed uit het geweld
van de onlangs verreden Tulpen

gehad

dit 1 7 e Tulpenrally- festijn
van nabij te beleven, daai= bij trouw
·bij gestaan door ons , , duizendje'',
waarvan uw secretaris vindt dat h ij
maar heel S is!

rally,
Maar dit wist u natuurlijl< al uit
de

dag bladen

en

bovendien

We stonden 's avonds laat boven op
de Struthof in regen en mist op de
mannen en vrouwen te wachten die

zel<er

ool{ uit een der voortreffelijl<e auto
'bladen, die wel<elijl{s van de
lcomen.

·weggegooid

pers

hun bloed sneller voelen stromen
wanneer zij zich in het rally -avon
'tuur storten.

geld?

Bove11dien hebben wij er aan mee
r1evverl<:t dat
den van

de

ll

deelgenoot l<.on war

belevenissen

van

de

stoere L'lannen en vrot1wen b ij het
vervvezenlijlcen van een aantal radio
Ltitzendingen .
Het is alleen jammer dat men i n
I-Iilversum zo weinig aandacht aan
<lit festijn heeft gescho nl(en ; dat een
eenvoudige publicatie er niet afl<on !

- controle We stonden later i n de nacht in St.
Mauriche s/Moselle aan de voet van
de machtige Ballon d' Alsace i n
sneet1w en ijs de verrichtingen gade
te slaan van de hele groten in het
rallyleger, die zich manmoedig door

Enfin, we 'veten n u tenminste zel<.er,
clat de hoge l<osten van de uitzen
clingen voor een groot gedeelte weg
gegooid geld is geweest, want geen
sterveli11g vvist liiteindelijl<: wanneer
men mcest luisteren!

alle moeilijl<heden heen sloegen .

De rr1ensen van de televisie hebben
l1et 11elemaal af la ten weten en von clen allerlei regeringsverl<:laringen
en tocstande11 vol ernstige gezichten
bel�1ngrijl<:er clan zo'n automobiel

We reden de tweede dag over een

waarmee
Nederland
plotseling dan toch - al is het dan
J1aar voor enlcele ogenblil<:l<:en - i n

sneeuwtapijt over de Col de Fouchy
en volgden de rijders via de l<lasse
rnentsproef van Breitenbach naar de
circuits van Zolder en Zandvoort om
er zoveel mogelijl< van te genieten,
maar vooral om er bij te zijn, er bij

de et1ropese aandacl1t zou l<:unnen
vvorden gebracht.
,

te zijn bij dit grote spektal<el van
cylinderinhouden en paardekrachten.

Engelse, duitse, franse, belgische
en scandinavische film- . en repor
tageploegen vonden het schijnbaar

Bovendien moet je dan ool{ wel ge
voel hebben voor schoonheid en
kracht wanneer je over die be-

evenement,

-_
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Reglementsl<ennis doet zich in de
''fulpenrally dus ool< voor; daar moet
rnen weten welke orders mogen
·warden aanvaard en welke opmer
l<:ingen men het ene oor in en het
andere uit l<an laten gaan!

sneeuwde b ergen l<lautert en je b ent
geb oeid door een veld vol narcissen,
waarvan de gele b loemen b oven het
sneeuwtapijt uitstel<:en.
J e lacht b ij het aanschouwen van
een stul<je uit een b loemencorso dat
je op een b erghellinkje ontdel<t in.
een immens sneeuwveld. J e b eseft.
dat de natuur grillig is, grillig als
een vrouw.

I-let ontb rel<en van hulp onderweg
speelde de·ze amateurs wel erg par
ten, anders waren ze door hun as
sistenten wellicht weer de route , ,op
geschopt''I
Misschien l<an in de toel<omst de
orga11isatie van de Simca-club N e
derland wat steun gaan b ieden aan
goedwillende amateurs door uit de
leden wat enthousiaste helpers te
rekruteren!

·oaarom is het achteraf dan ook niet
zo verwonderlijl< dat vrouwen Tul
pen-rally' s l<unnen w innen, het spel
is immers ool<: zo grillig!
Bij de prijsuitreil<ing stonden ze
daar trots - met een tafel vol ge
wonnen zilver om zich heen - de
wat fre le Rosemary uit Ierland en
de wat geb lol<tere Valerie. Rosemary
die zich na haar periode van
manneq uin en foto-model, nu b o
vendien toelegt op het ontwerpen en
b ovendien dragen van zeer char
mante japonnen!

Uiteindelijl< werl<t de f ab riek wel
mee, zoals b lijl<t uit de rede van de
president-directeur van de Simca
fab riel<en, de heer Hereil, uitgespro
l<en tijdens zijn b ezoel< aan N eder
land.

·

,,Wij willen de sport niet vergeten.
Zonder zelf gr·ote inspanningen te
verricl1ten zullen wij de sportieve
automobilist wel steunen. Wij zullen
hem op het gebied van hulp tijdens
rally's e·.d. helpen, enz. enz."

Onze Simca-pet af voor deze vrou
wen die zoveel honderden mannen
te erg waren, terwijl wij, als wij hele
maal eerlijl< zijn, ool< diepe b ewondering hebb en voor de meest hol
landse eq uipe, t. w. de dames Ida
de F ouw en Marijl<e Engleb ert, die
een hollands Dafje van N oordwijl<
meenamen en weer heelhuids mee
terug l<wamenI

Het lijl<t ons wel een zaak de ijze·rs
te smeden nu ze zo heet zijn, als
ge voelt wat we b edoelen!
Waarmee we uiteindelijl< maar zeg
gen willen dat we weer heb b en ge
note11 van ons jaarlijl<se Tulpen
rally-uitstapje en onze tijdelijl<e de
tachering - zonder CAO - b ij radio
Hilversum.

De b eide Simca 1 000 van de eq ui
pes Brands1n a-Merl<elb ach en Mar
tens-Vogelaar zagen we starten in
N oordwijl< en uiteindelijl< de laatste
klassementsproef rijden op Zand
voort.

Ge Prent.

Brandsma's wagen vertoonde wel
een gedeukt motorl<apje, maar de
stemming was goed, ondanks de
zal<:l<en strafpunten en zelfs de-l<:las
sering door het niet rijden van een
stukje traject, waarvan men had
aangenomen dat dit vervallen zou
Zl]n.
I
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Het zal u beken d zi jn , dat ook de
Simca-club N ederlan d is ·aan geslo
ten bi j de Federatie van N ederlan d
se automobi elmerken clubs, afgekort
tot FN AC.
Door een con cen trati e van krachten ,
hopen de merlcen clubs meer beken d
heid te geven aan hun bestaan en
teven s een erlcenn in g in de auto
mobi elsportwereld te verkrijgen .

•

•

•

Het bestuur van de FN AC wordt
gevormd door een tweetal afgevaar
di gden van het bestuur van de aan 
gesloten veren igin gen .
Di t bestuur kiest een dageli jks be
stuur, dat met de dageli jkse leidin g
is belast.
Ti jden s de j. 1. gehouden vergaderin g
i s het bestuur als volgt samen ge
steld:
voorzi tter: J. Feith (Tri umph-club)
secr. -penn . m. : P. Waltmann (MG
club)

N u de FN AC ruim 2 jaar bestaat,
<lurven wij te stellen , dat zi j volko
men geslaagd i s in gen oemde doel
stelli 11gen , hetgeen teven s tot uit
druklcin g e
l arnt in de toegewezen
zetel in de Autosportraad, waarin
teven s de I<N AC, de RAC's, I< N
MV, EV AC en N A V zijn vertegen 
woordi gd.

commi ssaris: N . Jager (Si mca-club).
Het secretariaat i s gevesti gd te
Utrecht, Leidseweg 98.

Hoewel wij heel goed weten dat
men met een SIMCA ni et kan wa
terslcien , wi llen wij u toch een s at
ten t malcen
op
deze
bi jzon der
mooi e en gezon de sport.

I< AMPIOEN SCHAPPEN WATER
SI< IeN gehouder1 , waar de Leste
waterski-sportmen sen van N ederlan d
met elkaar de stri jd zullen aan bin
den .

Wij zouden dit lcunn en doen , door
u tot in detai ls te vertellen , waar
om dit zo'n mooi e sport i s, maar
wij rn en en dit an ders te kunn en
doen , n . l. door u op te wekken te
lcomen kijken n aar een paar zeer
belan grijlce wedstrijden en wel:
1 AUGUSTUS 1965
Op deze dag warden op de Bosbaan
te Amsterdam de N ATION ALE

NJ

2 2 AUGUSTUS 1965
N u i s de Bosbaan gereserveerd
voor de in tern ati on ale BEN ELUX
wedstri jden met deeln emers ui t Bel
gi e, N ederlan d en Lux emburg.
Wi j garan deren u dat beide dagen
ECHTE sportdagen zullen warden !
Magen wij ook u daar on tmoeten ?
N J.
8-
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ALPHEN

a. d.

RIJN

AMERSFOORT
automob ielb edrijf

automob ielb edrijf Bervo N . V.

Alex v.

v . Eeghenstraat 5 - 7

Keulen N . V.

Amsterdamseweg 2 9

tel. 017 2 0-2 87 0

tel. 03490-1 42 43

AMSTERDAM

AMSTERDAM

automob ielb edrijven

automobi elb edrijven

·v. Mourik

v. Mourik

Blasi usstraat 12 7 -12 9

Droogb ak 4

tel. 02 0- 5 382 7

tel. 02 0-2 4682 7

APELDOORN en omgeving

BERGEN OP ZOOM

garageb edrijf

N . V. Garage

J. W. v. d. Scheur N . V.

v. Dongen-Jonkers

Arnhemseweg 2 99

Gui do Gazellelaan 40

tel.

tel. 01640-691 8

05 7 60- 1 7 1 04- 1 5 686

BLOEMEN DAAL

BREDA en omgeving

A. J. Rotteveel's

Hermans Automobi elb edrijf

automob ielb edrijf
Dr. Di rk Bal(kerlaan 12 -16

Tulpenstraat 7 5 - 7 5 A

tel. 02 5 00-5 7 5 00

tel. 01600- 30687

DEVENTER

,

DIDAM
Automob ielb edrijf

Garage H. Bruins

fa. J. W. Morren en zn.

Zwolseweg 15 6

Wilhelminastraat 43

•

tel. 08362 -2 35

tel. 05 7 00-12 5 5 0
•

. .
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.

.
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•
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DOETIN CHEM
N . V.

Automobielbedrijf

,,De Achterhoek' '
(G.B. J. Wolsink)
IJsselkade 1-3
tel. 08340- 5533

EERBEEI<

•

ECHT
Garage B. J. H. Hendrickx
l(reyerstraat 2 b
tel. 47 54- 7 39

EIN DHOVEN

Garage Winl<els

Garage Cito Eindhoven N . V.

Stuivenburgstraat 6

Mecklenburgstraat 1-3

tel. 08338-2 7 7

tel. 04900-692 45
-----

GRUBBEN VORST
Garage M. N iessen
Beatrix straat 2
tel. 047 01-2 41

HARDERWIJI<Ermelo-Putten
fa. Heersmink
l(arel Doormanlaan 1
tel. 03410-3089

HILL EGOM
Garagebedrijf G. Visser

--

----

--

HAAR L EM
A. J. Rotteveel's
automobielbedrij£
le Emmastraat 16
tel. 02 500-13350

I-IEL LEN DOORN
fa. Gehr. Grobbink
l(luversweg 4
tel. 05486-42 7 0

HILVERSUM
fa. Joh. de Heus en zn.

van den Endelaan 17

Spieghellaan 6

tel. 02 52 0-5086

tel. 02 950-46465

•

•

-

•
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We denken terug aan de zonnige misschien wat winderige - zondag
van de 1 le april, toen de FN AC,
waarbij uw Simca-club uiteraard
ook is aangesloten, een serie uitge
breide klassementsproeven en rij
vaardigheidstests had uitgeschreven
in een voor N ederland uniek terrein
de militaire oef enbanen in
n. l.
Amersf oort.
Wanneer we het weer - het voorjaar
is daarna goed van slag af geraakt en het genoegen in eerst� aanleg
even buiten beschouwing laten, wil
len we er vooral nog eens op wijzen
dat het zo ontzettend belangrijk is
,,
om wat meer ,,stuurvaardigheid op
te doen.
De pro even zoals die in Amersf oort
werden gel1ouden zijn te vergelijlcen
met de zgn. ,,driving-tests'', die zo
veelvuldig in Engeland worden ge
,,
houden, en waar de ,,grote jongens,
de engelse top-rally-rijders en - cou
reurs zich heus niet generen om
mee te doen, neen, integendeel er
maar genoeg het belang van inzien
hun rijvaardigheid en stuurmans
reactie te verhogen. Wij kijken alleen
maar naar de engelse ,,Cooper-jon
,
gens' , die zo enorm veel stuurkunst
,,
inet hun ,,hoedendozen op de baan
weten te leggen, dat je er bepaald
jalours op wordt.
E n dat is ze allemaal geleerd via die
eenvoudige en zo simpel mee te rij
den ,,driving-tests'', tenminste zo
eenvoudig ziet het er allemaal uit.
De nederlandse automobilist ziet
Iclassementsproeven nog maar al te
veel als een kinderachtig spelletje!
Maar nu terug naar de wedstrijden
in Amersf oort waar ver over de 1 00
auto1nobilisten de strijd met elkaar
aanbonden.
Men had een drietal proeven

dacht, t. w. een rijvaardigheidstest,
een heuvellclim en een rem- en ac
celeratieproef , een aantal onderde
len, waar we ons autohart aan kon
den ophalen. Men streed in een
drietal groepen waarin zo maar wil
lekeurig een aantal wagens van ver
schillend merl< en karakter waren
t)nderge bracht.
Er werd natuurlijk onderling in de
groep ,,lel<l<er geknol<t' ', maar eind
resultaten golden alleen per merk.
Het zou ook haast wat te pedant
zijn een Simca 1 000 te gaan verge
lijlcen met een M. G. !
De rijvaardigheidsproef was f raai
uitgezet op een prachtig plein er
gens in een heideveld en het had
het voordeel dat hij groot was wat
af te leggen af stand betref t.
De meeste vroeven liggen zo rond
de 30 seconden, maar hier kon men
enkele minuten langs obstakels gie
ren en garages (denkbeeldige! ) bin
nen slippen. Beslist geen parcours
waar de moeilijl<heidsf actor zat in
het uitzoeken van de te rijden rou
te, neen gewoon eerlijk en oprecht
er op los!
De rem- en acceleratieproef was uit
gezet op een soort van achtbaan
waar zo in de weel< de huzaren zo
maar wat met hun tankjes aan het
dollen zijn. Om te hoge snelheid te
vermijden op deze vlal<ke en van wat
asphaltbaan,
voorziene
stuif zand

,

heuvelklim

be-

•
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N aar onze mening een stop te wei
nig, want zowat halverwege bij een
fikse scherpe linkerbocht kwamen
auto' s en hun berijders, zo zij er
niet op bedacht en geprepareerd wa
ren, met hun linkerwielen van de
vloer en hoewel spel<taculair om te
zien, toch niet nodig.
Wij zelf l<wamen in genoemde en
volgende linkerbocht volledig dwars
en zelfs wel verder te staan, maar
de wagen tolde alleen om de as,
maar weigerde om clan maar ook iets
van de baan omhoog te komen! Een
rijder zag zelfs kans hier een band
leeg te rijden, zijn rechter voorband;
het was clan ook een tubeless band
en dus erg gevaarlijl< om clan aan
zulke spellet jes mee te doen, maar
dat is een ander verhaal en de reden
van het gevaar komt u wellicht iii
de technische rubriek in dit blad
nog eens aan de weet.
Als laatste proef diende de heuvel
l<lim, uitgezet op een ongelooflijk
mooi stukje straatweg dat vooral
heuvelop ging maar ook wat hele
kleine venijnige dalink jes had.
En onderweg moest je clan nog zo
maar wat parkeerhavens binnenrij
den, om wat olieblil<jes heen en
clan maar weer er op los.
De goede verstaander had natuur
lijl< allang begrepen dat de parkeer
havens dienden om de vaak zeer
hoge snelheden af te remmen!

•

We geloven echt wel dat de ware,
sportieve rijder deze proef het
mooist heeft gevonden.
Snelheid, behendigheid en wat durf
waren hier de belangrijkste wapens.
Het :i;neeste gevaar kwam hier voor
het (klandestiene) publiek op de
verhoogde bermen; het is tenslotte
mogelijl< dat er eens £link te keer
gegaan wordt, wat clan ook ge
·beurde en tenslotte zit een slippertje
in een l<lein hoel<jeI Mogen we om
een herhaling van het gebeuren
vragen?
wat
Met wat meer proefjes, b. v.
l<leinere er tussen door, wat sneller
achter ell<aar om de wachttijden, die
er nu waren te voorkomen.
Hoe meer proeven des te sneller is
de doorstroming immersI
De Simca-rijders l<wamen mooi mee
in het officieuze, onderlinge klasse
ment, met als uitblinl<er bij onze
eigen club de beer Poot uit Rotter
dam. Trotser zijn we echter op mej.
Poot, die de Coupe des Dames won!
Een uitslag die lcwam als beste pres
tatie voor een dame, ongeacht het
merk!
beste
dames-prestatie
De
SIMCA dus!

voor

Onze gelul<wensen gaan naar Rot
terdam!

Ge Prent.
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�ucce�ool voor '-"""" i ntca--teant
Op zaterdag 2 9 mei gingen een
100 eq uipes van start bij hotel Het
Roode Wold te N unspeet om zich
een weg te zoeken op het parcours
dat de organisatoren van de Saab
club hadden uitgezet voor de FN
AC-leden.
Bij het startbureau in de onder
aardse gewelven van genoemd hotel
kregen de deelnemers een zeer han
delbaar routeboek met een fraaie
herinneringstegel uitgereikt.
Zoals in de aankondiging reeds was
vermeld, bestond de route uit een
rode ingetekende lijn op grijze on
dergrond, maar nu verwerkt in een
vijftal aansluitende kaartfragmenten.
Om het strijdveld enigszins te ver
leggen had men gebruik gemaakt
van een geneutraliseerde aanloop
route om op het eigenlijke startpunt
te komen, wat lag op de snelweg
Epe-N unspeet.
Vanaf hier begaf men zich op weg
naar de eerste controle te Tongeren
waar al gauw bleek dat men juist
moest meten om een enkele B op
z' n controlekaart te krijgen.
Menige beginneling zal hierbij de
haren ten berge zijn gereze om te
ontdekken wat hij dan wel fout had
gedaan, maar om een boom l<an
men nu eenmaal heenrijden en voor
al als daar een controleur staat te
l(ijl(en. Wel moeten worden opge
merl(t dat niet alle situaties duide
lijk waren ingetekend en dat er bier
en daar wel wat haperde aan de in
getel(ende lijn.
N a nog enl(ele letters van het alpha
bet, welke met guile 11and langs de
route waren uitgestrooid, te hebben
ontvangen, l(wam men na de letter
F ,,oor een vreemde situatie.

N a 12 00 meter moest mx haaks
links, hier was echter geen weg te
bespeuren, wel stond daar op uit
nodigende wijze een landhek open
en na enig geaarzel reed men door
bet weiland naar een breed lachen
de controleur, die als beloning een
G uitdeelde.
Daarna ging het over smalle we
gen en langs een A-Ford uit 192 8
naar de eerste tijdcontrole even bui
ten l(ortel.
Vandaar langs een, voor de toer
l<lasse, eenvoudige route naar de
volgende tijdcontrole.
Onderweg werd gekeken of men
wel volgens de ingetekende lijn
scherp links ging terwijl ook een
bezoek gebracht werd aan een wasser1J.
• •

Vlal< voor deze tweede tijdcontrole
rees de vraag of men wel of niet
rechts langs een paar bomen moest
rijden of rechtuit door de controle
om het cijfer 9 op te halen.
Bij deze tijdcontrole in Vaassen,
ontvingen de deelnemers weer een
schone kaart om deze te vullen met
stempels van de opgaven van kaart
4 en 5. Direct na de tijdcontrole
ontving men in korte opeenvolging
de stempels A, B, C en D waarbij
vlal< langs het voorportaal van een
l<:erk moest worden gereden.
Hierna kon flinl< gas worden gege
ven tot Oene waar een zeer smalle
doorgang tussen een heg van dikke
bomen de snelheid sterl< verminder
de, maar wat een goede stempel G
opleverde.
Even buiten Epe werd een bezoek
gebracht aan een steenhouwerij, wat
fout bleel( te zijn; hierna reden de

•
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deelnemers naar de derde tijdscon
trole. N u kwam men weer enigszins
op het oude parcours en moest het
pronl<.stul<. uit 1 92 8 voor een tweede
maal worden aangedaan.
N adat de sportklasse zich nog in
een bostraject stortte, was het voor
de toerklasse gauw gedaan en kon
den deze zich, na aan de finish de
controlekaart te hebben ingeleverd,
vveer naar het Roode Wold begeven
om de prijsuitreiking af te wachten.

equipe H. Belle-B. Kam uit Zwolle,
equipe M. v.d. Water-W. Eijbergen
uit Zwolle en
equipe H. Giesen-F.M. v. Hoel{ uit
Eindhoven.
zeer waardevol te zijn geweest, want
zij hebben met hun resp. 15 2 , 191
en 2 1 9 strafpunten de eerste plaats
veroverd in de Sportl<.lasse. BRA
VO, HEREN !

Deze Viking-rally 1965 bleel<. voor
het Simca-team bestaande uit:

H. 1'ebra.

UITSLAGEN
SPORTI<LASSE:
1.

A. G. l(oemans-G. l(arman

Saab-club

1 48

strafpunten

2.

M. v. d. Water-W. Eijbergen

Simca-club

1 52

strafpunten

3.

J. Bos-M. Hout

Saab-club

18 9 strafpunten

4.

H. Belle-B. l(a1n

Simca-club

1 91 strafpunten

5.

H. Giesen- F. M. v. d. Hoel<.

Simca-club

2 19 strafpunten

M. Clay-ir. M. v. Dalen

Simca-club

606 strafpunten

DI< W-club

17 6 strafpunten

10.

TOERI<LASSE:
1.

W. S1neur-J . v. d. Westen

Rijssen-J . l(onijnenberg Saab-club

2 01 strafpunten

2

A.

9

S. E. Hoefman-Hoen

Simca-club

257

strafpunten

13

A. Franl<.enl1outF. Frankenhout

Simca-club

2 87

strafpunten

17

l(. Molenmal<.er-G. Tasma

Simca-club

35 7

strafpunten

29

H. v. d.

Simca-club

449 strafpunten

v.

Schouw- den Haring

•
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et tweecle
N auwelijks was het jaar 1964 ach
ter de rug, of 42 !eden van de Sim
ca-club N ederland kwamen bijeen
tijdens een reunie van d� deelne
mers aan de clubreis naar de wijn
feesten te Barr.
Als verzamelpunt was het restaurant
van TON I BOL TIN I, het neder
landse circus, te Soesterberg gel(o
zen, waar in een zaalt je de films en
dia's zijn vertoond, en heus, wij wa
ren nogmaals bij deze zo plezierige
feesten!
De stemming, die opperbest was,
werd nog verhoogd door het onver
wachtse optreden van de Jumping
Jewells met J onny L ion, bekend van
radio en TV.
Het zal u duidelijk zijn, dat de aan
wezige clubleden dit teen-ager-gedoe
met verbazing hebben aanschouwd.
Het slechte weer,
buien e. d. kon een
die het voornemen
2 2 januari j. l. een
gen aan I< ON I te
niet tegenhouden.

zoals sneeuw
dertigtal leden,
hadden om op
bezoek te bren
Oud-Beijerland,

N a een bijzonder interessante en
heldere uitleg, werden er door een
aantal aanwezigen enige ,,kiene''
vragen gesteld, die dan weer op
even duidelijke wijze beantwoord
werden.
N a dit vraag-en-antwoord-spel werd
een bezoek gebracht aan de diverse
productie- en researchafdelingen.
Het was een genoegen te zien, hoe
hier de mensen nog met liefde en
toewijding werken, waarbij precisie
11 ummer een is!

Een gezellig partijt je kegelen, opge
luisterd met een drankje en een
heerlijl(e sandwich, besloot deze
zeer interessante middag.
Op 2 6 februari waren een 55-tal
leden naar Hilversum gekomen om
het bestuur rekening en verant
woording over het jaar 1964 te ho
ren afleggen.
N a het openingswoord van de voor
zitter, de beer van Wamelen, die in
het bijzonder de heer Osche, direc
teur van Simca N ederland N .V. wel
l(om heette, \Verd door de secretaris
l1 et jaarverslag behandeld.
Evenals het verslag van de penning
meester, werd ook dit goedgekeurd
door de aanwezigen, waarna de fi
nantiele commissie de vergadering
voorstelde het bestuur decharge te
verlenen, hetgeen geschiedde.
Het punt: bestuursmededelingen was
nu aan de orde en de voorzitter ver
zocht de secretaris dit punt voor zijn
rekening te willen nemen, die gaar
ne aan dit verzoel( voldeed. N a de
oprichting van de vereniging geme
moreerd te hebben en verklarende
dat een persoon zo'n geweldige
steun en stimulance hierbij is ge
weest, verzocht hij de vergadering
het bestuursvoorstel de heer Osche
te benoemen tot Erelid, te willen
ondersteunen.
Met een welgemeend applaus gaf de
vergadering blijk van zijn instem
ming en kreeg de secretaris de eer
de beer Osche geluk te wensen met
deze benoeming en kon hij hem de
penning en de daarbij behorende
oorkonde overhandigen.
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ons eerste erelid
In zijn dankwoord verklaarde de
heer Osche, dat hij steeds met ge
noegen het wel en wee van de ver
eniging heeft gevolgd en dat ook in
de toekomst op zijn hulp en mede
werking kan worden gerekend.
Onze voorzitter had reeds geruime
tijd de wens te l<ennen gegeven, zijn
functie te willen neerleggen. Hij
meende door zijn drukke werkzaam
heden en zijn veelvuldig verblijf in
het buitenland zijn werk voor de
vereniging niet naar behoren te
l<unnen verrichten.

waarbij vele prijzen
wisselden.

van

eigenaar

Op verzoek van de Commandant
van de Oran je-kazerne te Arnhem
verzorgde de Simca-club op 14
Maart een puzzelrit, waaraan door
militairen en leden werd deelgeno
men.
De deelnemers moesten aan de hand
van een aantal verkeersvragen de
juiste weg zoeken, waarbij bij het
foutief oplossen van de vragen, toch
weer de route kon worden opgeno
men, zij het dan met een fout stem
pel.

De door het bestuur gestelde can
didaat, de heer H.L. van Delden
werd bij acclamatie gekozen en zijn
eerste daad was de scheidende voor
zitter dank te zeggen voor het vele
belangrijl<e werl< dat hij voor de
vereniging heeft gedaan.

N a de prijsuitreiking nodigde de
Commandant de aanwezigen (2 2 5
personen) uit deel te nemen aan 'n
l<offiemaaltijd in de Onder-Offi
cierscantine, een uitnodiging, die
gaarne werd aanvaard.

N a bet verder afwerken van de
agenda, werd om circa 2 2 uur een
aanvang gemaakt met het l<ienen,

NJ

'
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Als bet waar is, dat grote gebeurte
nissen steeds bun scbaduw vooruit
werpen, dan moet dat de reden zijn
g eweest waarom Eindboven op de
vroege ochtend van de eerste April
geheel overschaduwd was; immers
Eindhoven was die dag andermaal
uitverkoren als startplaats voor bet
grote buitengebeuren van de Simca
club in 1965 : bet bezoek aan de
f abriel<en in Poissy met een uit
lopert je naar Parijs.
Het begin
Tussen zeven uur en half acht kwa
men uit alle ricbtingen een twintig
tal Simca's met hoge toerentallen
aangesnord, een bonte parade van
J<leur en model die buiten werd
opgesteld en waarvan de contact
sleutelt jes een l<eurige overdekte
plaats kregen toegewezen binnen in
moderne Cito-garage,
de ruime
waar de lucht van benzine en olie
l1ad moeten plaats maken voor de
heerlijke geur van dampende l<of f ie.
Uiteraard was de stemming toen al
goed en werden de eerste l<ennis1n akingen gepleegd of hernieuwd.
J\Aen was op de reis voorbereid en
wilde ,,weg'' na de kof f ie.

Via

I
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tinggevoel, bleel< echter de kof f ie
geur bepaaldelijk niet uit de ,,Che
val Rouge'' in Tienen te l<omen.
Edocb ool< improvisatie kan soms
een goede oplossing brengen en
\veldra genoot ieder van de kof f ie
bij de buurvrouw van ,,Cheval
,,
R ouge .
De mooie kathedraal van Tienen
bleek voldoende aanleiding voor bet
schieten van de eerste f oto's, waar
bij bet donkere weer op dat mo
ment ongetwijf eld bier en daar wat
onde1·belichting zal hebben opgele
verd.
Waar de Bergeijkse Barriere slechts
een naam was voor de grensover
gang van N ederland naar Belgie,
bleel< eerst bij Hustrud de ware
betekenis van bet woord barriere.

Tegen achten werd daarom bet ver
trel<sein gegeven door de man, die
zich als een charmante reisleider
zou ontpoppen en zetten twee com
fortabele bussen koers in zuidelijke
richting.
N a ongeveer twee uur rijden, waar
binnen de
N ederlands-Belgische
grens inmiddels zonder moeite was
genomen, kondigde Dirk aan, dat
11ij de in bet reisplan opgenomen
l<offie al rool<.
Alhoewel Dirk later volop bewees
dat hij een fijne neus had voor rich-

Op zoek naar olie
18 -

en niet gare biet jes in olijf olie eten,
maar om op zull< een charmante
wijze, zoals de Parijse guitaarspeler
dit deed, tot , , bonmamma'' te wor
den uitgeroepen,
neen,
daarvoor
moet je echt naar Parijs waar men
vanzelf sprekend in opperbeste stem
ming bijeen was. Het spreekwoord
zegt - geen beter leven dan een best
leven - en dit werd weldra gevon
den o. a. op het Place du Te tre,
waarbij uiteraard de tekenstif t snel
werd gehanteerd door enkele , rou
tiniers'',
die met vaardige hand
waarlijk schone kopjes op het pa
pier wisten te zetten (a raison van
10 f rancs) en waarna de eerste april
min of meer als geeindigd mocht
worden beschouwd.

Bij de f ranse grensovergang bij
Hustrud vroegen sommigen zich af
of Dirk in de olie was of was hij
alleen maar oliedom?
N och bet een noch het ander bleel<
bet geval te zijn.
Er werd slechts een besloten voor
stelling gegeven van theorie en
praktijk van de E. E. G. , waarbij een
aanvanl{elijke , , reprimande'' van de
f ranse douanier veranderde in een
, , Amende'' a raison van £. 150. - ten
gunste van de f ranse economie,
waarna tenslotte het land van de
SIMCA
was
ontsloten
en men
onder een inmiddels stralende zon
weer op weg ging naar Avesnes,
alwaar een goed verzorgde lunch
met een uitstekende wijn wachtte,
die elkeen zich goed liet smaken.

Het vervolg
Gewekt of niet gewekt, dat was de
l<westie waarmede de tweede april
begon.

Alvorens Parijs in zicht te krijgen
werden in Soissons nog eens de
benen gestrekt en droge kelen ge
laaf d, waarna uiteindelijk tegen zes
sen het parijse vliegveld Le Bourget
in zicht l<wam, vanwaar het nage
noeg stapvoets ging tot hotel Al
sina en men rond de l<lok van ze
ven uur bezit kon nemen van de
kamers, die met behulp van het
reeds eerder gearriveerde echtpaar
Huis in 't Veld op vlotte wijze wer
den verdeeld.

Af hankelijk hiervan had men wel
of niet ontbeten, doch tenslotte toen
men hierdoor later dan voorzien op
weg ging naar Poissy en de neuzen

De ruimte waar een JOCI<EY veelal
in zit is tenslotte beperkt.
Het had dan ook geen verwondering
mogen wel<ken toen bleek dat het
restaurant van die naam ook z' n
beperkingen l<ende op het gebied
van de zitruimte, waardoor om cir
ca i1egen uur reeds de eerste ploeg
geacht werd het aldaar opgediende
diner te moeten gaan omzetten in
energie die voor velen aanvankelijl<
l:estond uit wandelen in de omge
ving van de Rue Caulaincourt. Was
voor sommigen de hors d'oeuvre in
de Jocky wat aan de grove kant, hoe
f ijntjes was daarentegen het schone
liedeken over ,,bonmamma''. N a
tuurlijk kunt u thuis ook rauwe kool

het doel van de re1s
•

•
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andermaal waren geteld - waar zat
hij nu eigenlijk - was iedereen het
erover eens, dat nu het grote bui
tengebeuren was begonnen en om
tien over half tien die ochtend lag
daar het grote complex van gebou
wen van de SIMCA fabrieken te
schitteren in de zon. De eerste aan
blik was gelijk een cinerama-verto
ning - ove{w eldigend! - Zo zou hct
.
..
binnen ook� zijn!
Een wel zeer charmante gastvrouw
van het Accueil des visiteus heette
het gehele
gezelschap bijzonder
hartelijk welkom waarna een circa
2 0 minuten durende speciale SIM
CA-film getiteld ,,Destination De
main'' werd getoond.
Deze film toonde precies wat in
een tijdsbestelc van 30 maanden in
Poissy tot stand was gekomen; van
niets tot een gigantische auto-indus
trie, zo vernuftig opgezet, dat on
getwijfeld
menige
amerikaanse
autofabriek op vele punten jalours
lean zijn om het raffinement dat daar
in Poissy wordt tentoongesteld. Is
het zo dat menige bedrijfsfilm reeds
een voldoende indruk over de gang
van zaken kan geven, de film ,,Des
tination Demain'' deed iedereen
verlangen het bouwen van een
SIMCA, waaraan men al zo lang
plezier beleeft, met eigen ogen te
aanschouwen.
N iemand had evenwel gemerkt, dat
door de late aankomst aan de fa
briek het speciaal opgestelde sche
ma danig in de lcnoop was geraakt
en men achter de schermen moest
improviseren 01n de fabrieksrond
gang zodanig te wijzigen, dat de
pauzes in de verschillende afdelin
gen zoveel mogelijk werden ontlopen.
N a de filmvoorstelling ging het
snel doch comf ortabel gezeten in
een tweetal fel geel gekleurde op
stapwagens naar de, motorenfabriek.
Een vernuftig bandsysteem waar de
volledige constructie van de SIM
CA- motoren plaats vindt, zowel van

de 1 000 als van de 1300 en 1500,
doch wellicht is het een enkeling,
mogelijk met een tikkeltje wee
moed,
opgevallen
dat
men bij
SIMCA gelukkig nog geen definitief
afscheid had genomen van de zo
vertrouwde en gewaardeerde Rush
motoren voor de Aronde-serie, die
daar nog steeds warden gemaakt tot
en met de , , super rush M'' toe! Be
paald een bevestiging van deugde
lijlcheid van motoren-constructie!
Van de motorenfabriek ging het
weer in hoog tempo naar de assem
. blage-afdelingen die in een aparte
fabriekshal zijn ondergebracht en
waar onafzienbare rijen carrosse
rieen onder en over elkaar warden
geleid om precies op het juiste mo
ment voorzien van de juiste model
len neer te dalen en waar 't lang
durige huwelijk tussen carrosserie
en motor met versnellingsbak op
wel bijzonder spectaculaire wijze
wordt gesloten !
Ongetwijfeld had iedereen waarde
ring voor het hoge tempo waarin de
moderne auto van vandaag voor
morg en wordt gebouwd.
Helaas kon niet iedereen het hoge
tempo waarmede eveneens de rond
gang gepaard ging even snel ver
werken en speciaal de technische
fijnproevers in het gezelschap kwa
men hierdoor iets aan hun trekken
tekort.
Dit was echter alleen te wijten aan
de reeds eerder genoemde vertra
ging bij het vertrek!
Bij het naderen van de assemblage
lijn, kondigde een onverbiddelijk
signaal het begin van de lunchpauze
voor de Simcabouwers aan en on
derbrak zelfs de meest conscien
tieuze kwaliteitscontroleur zijn am
bitieuze werkzaamheden.
Vervolgens werd een bezoek ge
bracht aan de perserij waar honder
den machines onder oorverdovend
lawaai de stalen platen met een klap
tot carrosserie-onderdelen omtove-

•
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ren en aangezien elke machine zijn
specifiel<e taak heeft en een SIMCA
nu eenmaal uit duizenden onderde
len is opgebouwd, waren deze zwa
re machines zodanig opgesteld dat
er complete straten binnen de enor
me fabriekshal waren ontstaan!
Inmiddels begonnen hier en daar
enkele magen te knorren, hetgeen
weliswaar uiterlijl< niet zo opviel
vanwege het enorme gedreun der
machines, maar ook hiervoor bleek
Poissy bijzonder goed te zijn inge
richt en SIMCA weet met ramme
le11de magen evengoed weg als met
rammelende portieren.
Hacl men aanvanl<elijl( in de loop
van de ochtend een l<ijkje mogen
nemen in de enorme cantine met
daarachter gelegen buffetten en
l<:eul<ens, tegen het einde van de
fabriel<srondgang was iedereen ool<
nieuwsgierig geworden naar de fijne
l<eul<:en van SIMCA.
Wederom aangel<omen bij het ont
vangstgebouw werd eerst nog een
groepsfoto gemaakt en werd ver
volgens het gezelschap naar de bo
venverdieping geleid, alwaar een
keurig verzorgde tafel gereedstond
en waar SIMCA een uitstek�nde
lunch aanbood, voorafgegaan door
een aperatief.
Later werd nog menigmaal geme
moreerd hoe zalig toch die QUICHE
LORRAINE en de Poulet roti Fo
restiere wel was geweest, dit alles
overgoten met een bijzonder zacht
wijntje.
Zoals elders in dit nummer blijkt is
het een van de uiteraard vrouwelijke
deelnemers gelul<t het recept van de
Ouiche Lorraine aan SIMCA te
ontfutselen en als top secret mee
naar buiten te nemen! Ook deed
het menigeen weer goed om te mid
den van zoveel frans een ober uit
stel<: end nederlands te horen spre
l<en!
Het was uiteraard namens het hele
gezelschap toen de heer J ager de
-

heren gidsen verzocht de welge
meende dank aan Directie en Staf
van SIMCA te willen overbrengen
voor de geweldige ontvangst die de
SIMCA-CLUB in Poissy ten deel
was gevallen, welke dank uiteraard
ool< de heren gidsen zelf gold voor
hun prettige rondleiding en uitvoe
rige antwoorden op de gestelde
vragen.
Het deed leulc aan, dat deze dank
vergezeld l<on gaan van een , ,kist je''
hollandse sigaren.
N adat een hoeveelheid lectuur over
SIMCA ter beschil<l<:ing was ge
steld, werd tegen half drie die mid
dag de terugtocht naar Parijs aan
vaard. Vanaf dit tijdstip nam Dirk
en zijn collega het stuur weer stevig
in handen en werd andermaal door
dit dt�o bumper op bumper bereden.
Zoals hiervoor al gezegd behoorden
deze chauffeur tot de meest gerou
tineerde jongens van de weg. Vol
gens plan zou er een rondrit door
de binnenstad van Parijs worden
gemaakt, doch bij de aanblik van de
verkeerschaos in de stad lc wam hier
en daar de gedachte op <lat er van
die rondrit niet veel terecht zou
lcomen.
I

Deze gedachte vvas Dirlc echter
vreemd, want wat hij daarna met
zijn collega presteerde zou elke Pa
rijse tax ichauffeur hebben doen blo
zen.
Hier werd een nummert je ,,door
douwen'' weggegeven zonder dat er
gevaarlijke risico's werden gen omen,
zodat er toch volop gelegenheid was
om de beroemde gebouwen zoals de
Arc de Triomph, het L ouvre, de
Assemblee
N ationale, de N otre
Dame en het Place de la Concorde
te bewonderen.
Mede hierdoor l<on iedereen zijn
lc euze maken om later individueel
nog eens de voor hem of haar meest
interessante plaatsen rustig te gaan
belc ijl<en, waarvan zowel 's avonds
als <le volgende vrije zaterdag een
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de prachtig strak gestyleerde vormen
van SIMCA'S bijzonder goed uit,
in de Moulin Rouge deden de klas
sieke vormen van de Parisiennes het
beter dan ooit, terwijl de ,,he-man''
ool< bepaaldelijl< is opgevallen.
Enthousiast l<eerde men hierna met
een omweg via de bistro terug naar
het hotel, waar de telefoon op de
vroege ochtend van de vierde april
in feite het vertrel<signaal gaf na
een paar geslaagde dagen in Poissy
en Parijs te hebben doorgebracht.

dankbaar gebruik werd gemaakt.
Een soortgelijke route werd die
avond nog eens met de bus gereden,
waarbij op verschillende plaatsen
l<leine groepjes werden gedropt op
interessante punten.
De historie vermeldt niet hoe laat of
11oe vroeg het gezelschap weer in
Alsina compleet was, doch de be
langstelling voor zwarte l<offie op
de ochtend van de derde april was
dermate groot, dat als vaststaand
mag worden aangenomen, dat de
avond daarvoor tot de wel zeer ge
zellige avonden gerekend mag wor
den.

Terug
De thuisreis verliep even vlot als
het gehele Parijse programma was
afgewerkt.
Dezelfde pauzestops werden in om
gekeerde volgorde af gelegd.
In Avesnes werden de laatste francs
veelal omgezet in nog wat bonbons,
fruit of een wijntje, terwijl daar ook
de laatste fies Champagne nog werd
gekocht.
Via Hustrud waar ditmaal geen
douanier het gezelschap een blik
waardig keurde ging het nu regel
recht af op de buurvrouw van ,,Che
val Rouge'' in Tienen, waar de laat
ste thee werd gedronl<:en.
Precies om zeven uur stuurde Dirl<
en zijn collega de bussen Eindhoven
in en was het gezelschap weer com
pleet in het uitstel<:ende restaurant
�, De Bus'', waar de hollandse l<:eu
l<:en toch ook wel weer goed werd
gewaardeerd, zomede ook de , ,man
nen'', die l<onden constateren dat
het zeer wel mogelijk is om de
,, '1rcuwen'' alleen naar Parijs te
sturen, indien tenminste het gezel
scl1ap reist onder de beschermende
vlet1gels van de ,,hirondelle''.

Vrij
De vrije zaterdag die nu volgde
werd practisch geheel individueel
doorgebracht en zo kon men tal van
winkelende clubleden tegenkomen op
de diverse boulevards, zowel in de
grote magasins als bij de fijne boe
kenstalletjes, waaraan Parijs zo rijk
is, terwijl weer anderen, naar later
bleek, met veel succes een bezoek
hadden gebracht aan een echte pa1·ijse Figaro; weer anderen hebben
l<ilometers verzwolgen en uiteraard
veel van de stad gezien.
Ongeveer half acht die avond waren
de meesten weer present in de hal
van het hotel om vol ongeduld ge
zamenlijk de premiere te gaan bij
wonen van een geheel nieuwe show
in de Moulin Rouge, welke avond
eveneens tot een der hoogtepunten
van de reis werd.
Duurde het wachten in de hal van
de Moulin Rouge wat lang, wat
daarna volgde maakte alles weer
goed, want hoe feestelijk was de
aanblil< bij het binnengaan in de
Moulin Rouge waar reeds een vijf
entwintigtal £ lessen champagne in
de l<oelers gereedstond om het di
ner te volmaken.

Om circa half tien had ieder het
stuur van zijn of haar SIMCA volent
in handen genomen vanuit het bin
nenste van de Cito-garage en was
men overtuigd van het vakmanschap
waarmee de SIMCA daar in POIS
SY wordt gebouwd!

De show onder de sprankelende ti
tel FRISSON werd' als een wervel
wind voor het voetlicht gebracht en
duurde tot rond twaalf uur.
I< wamen bij het bezoel< aan Poissy

Noot v.d. red.: hartelijk dank voor deze
copy!
R. van Manen .
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N IEUWE LEDEN :
45 065

P. van Riet

Beethovenlaan 67 0

Zwolle

45 165

B. l(am

l(oestraat 2 2

Zwolle

45 2 65

B. Eikenaar

Looplantsoen 8 6

Utrecht

45 365

C. de Vries

Pl.

Middenlaan 42

Amsterdam

45 465

D.H. Veldman

Willemsparkweg 8 4-II

Amsterdam

45 5 65

H.J. van Arkel

l(ennemerweg 1 6

Zandvoort

GEINTERESSEERDEN :
M. A. J. Hoekman

R. Visscherstraat 95 's-Gravenhage

H. Mutter

dr. Struyckennstr. 19-11

Breda

J. A. Buddingh

Bleysstraat 34

Gouda

R.J. W. Leget

Megaralaan 15

W.W. Bootsman

Joh. Gerardtsweg 114

Hilversum

A.H. J. N eijmeijer

Spaanse Aakstraat 14

Groningen

Hillegom

N .J.

•

I
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Begin Juni heeft de penning
meester de hulp

ingeroepen

van de posterijen om de laatste
contributies van 1965 binnen
te lcrijgen.
Hij

vertrouwt erop

dat

de

aangeboden l<witantie zal war
den voldaan, zodat hem veel
werl< zal worden bespaard.

RECTIFICATIE
Het

telefoonnummer

in

de

lijst van SERVICE-PUNTEN
van

GARAGE

N ENBURGH'',

,,DE

Apeldoornse

weg 8 0 te VAASSEN
zijn: 05 7 8 8 -1 32 1 .

-

26
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HOOGI< ERI<,
I.iAN DSMEER,

Groningen, Aduard
Boerma's automobielbedrijf

Amsterdam-N .
automobielbedrijf J. C.

J ulianaweg 17

Dorpsstraat 7 4

tel. 05900-65 65 6

tel. 02 908 -12 10

Doorn

· ------ ---- ----

LEEUWARDEN

DE LIER

Dijl<:stra' s at1tomobielbedrijf

garage , , L oran''

P. C. Hooftstraat 4-8

l(ijckerweg 38 -40

tel. 05 1 00-2 08 46

tel. 017 45 -2 2 37

N OORDWOLDE (Fr. )

N IJMEGEN

automobielbedrijf

N ieuwe Automobiel

van der Weide

Maatschappij

Hoofdstraat W 8 5

Graafseweg 1 04-1 06

tel. Of12 63- 5 45

tel. 08 8 00-2 8 111

OlTDE-PEI< ELA

ROT1.,ERDAM-Zuid

fa. Gehr. Dijkhuizen

automobielbedrijf Poot

W. H. v. Bosgrasstraat 137

Bierens de Haanweg 2 5 -39

tel. 05 97 8 -2 5 44

tel.

ROTTERDAM

010-1 96919-197 38 8

's-GRAVEN HAGE

,

N . V. Autoservice
J. H. Willemse

Thomson-garage

l(ipstraat 5 8

Populierstraat 5 1
..

tel. 07 0-333313

tel. 010-13168 8
•

•

•

• • • •

STADSI< AN AAL

SITTARD

autobedrijf Schoon

N .V. Askam-garage

Handelstraat 62
tel. 05990-3380

Brugstraat 15

voor Veenkolonien en
Westerwolde

tel. 04490-2816

·�------ -------

UTRECHT

THOLEN

automobielbedrijf

automobielbedrijf A. Vos

P. Jongerius

Eendrachtsweg 5

Wittevrouwensingel 95
tel. 030-12690

tel. 01660-565
V AASSEN, Ernst en Epe

VEN LO

N . V. Garage
''

garage fa. Gehr. Martens

De Cannenburgh''

'f egelseweg

Apeldoornseweg 80
tel. 05788-1324

tel. 04 700-3225

VOORBURG
garage A. W. M.

136

WAGEN IN GEN
Mooijman

van de Weerd's autobedrijf

Parkweg 278-280

Prof.

tel. 070-865158

Ritzema Bosweg 58

tel. 08370-2600

WEZEP

IJMUIDEN

automobielbedrijf ,,Vika''
Zuiderzeestraatweg V 28

G. lnia - , , Kennemer Garage''

tel. 05207-500
voor gem. Oldebroek, Elburg,
Doornspijk en Hattem
ZEIST
autobedrijf Stevenaart
Jt1lianalaan 59
tel. 03404-17011

Kennemerlaan 224-226
tel. 02550-6238

•

•

rioeueris

n

Uit het verslag van de clubrei s n aar

zouden we on ze di sgen oten er ni et

Poissy hebt u kunn en lezen , dat we

een s op vergasten?

een voortreffelij l<: e lun ch hebben ge
bruikt in een der zalen van de SIM
CA-fabrieken .
E en

Hier volgt dan de werkwij ze: bestel
bij t1 w bakker voor het gemak een
on gesuikerde n iet te bruin

on zer mede-reisgen oten,

mej .

gebak

l<en v labodem, bak in een koekepan

F r. v. Liempd ui t Oss, is het gelukt

J<: lei n e dobbelsteen tj es gerool< t spek

om de l<ok (of was het de gi ds?) het

li chtb ruin,

gehei m van het voorgerecht te on t

omel etmen gsel ( peper, zout, wat pe

futselen ( daar moet j e ook 'n vrouw

terseli e en een sn uifj e kn oflookpoe

voor zijn ! )

met veel gen oegen

der), men g in een kom het omel et

de ,,schrij f-

men gsel, het afgel<:oelde spek en 1

laten

wij

en

haar n u aan

1n achin e'' .

dl of 118
room,

Wi e van
inn ert

on ze ,,parij sen aars''
zich

lun ch,

SIMCA-POISSY

on s bezoel< aan

schermt

op

2

apri l j . l.

on getwij feld zullen

gezin de

huisvrouwen

on geklopte

vele fran s
n ieuwsgierig

zij n geweest n aar di t bij zon der sma
kelij k voorgerecht:

worden
met

van

on deren be

allumini umfolie,

wat

strooi en l< ele goed ui tgelekte cham
sel en schui f het geheel i n een ma
ti g ver-vv armde oven
min uten

gaar en

om in

QUICHE LORRAINE

±

li chtj es bruin

25
te

laten worden .
-

LORRAIN E

in pun ten gesn eden .

-

een speci-a liteit van de SIMCA- cui si-

BON APPeTIT!

,

Weln u,
zij n

de

di e u even tueel tegen al

Serveer de Q UICHE

n ier!

slag

pign on s uit blil< boven op het men g

werd voorgeschoteld?
En

vl abodem,
te bruin

de

li tertj e

een

6 ei eren

doe di t men gsel over in

ex cellen te

ni et

die on s bij

her

maal< van

de maestro was bereid on s

recept af te staan

en

waarom

•
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F r. v. Li empd.
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Hoewel de meesten van u, geachte
lezers en lezeressen, zi ch opmaken
om van een welverdi ende zomerva
canti e te gaan geni eten, i s uw be
stuur met haar gedachten al een
tweetal sei zoenen verder, nl. mi dden
i n de a. s. wi nter.
Het zal u mi sschi en wat ongeloof
waardi g en overdreven kli nken, maar
het i s ons bel<: end dat er N U reeds
hotels zi jn volgeboekt i n Oosten
ri jk voor de peri ode van december
tot apr1· 1 a. s. r.

q,/ '

zi gen op de bei de contactavonden
van 5 en 1 9 maart j. I .
N a besprel<: i11 g van ALLE gegevens
en i n het bi jzonder van de door het
bestuur ui tgekozen plaats, schaar
den allen zi ch unani em achter de
keuze van het bestuur, hetgeen i n
houdt, dat de SIMCA-CLUB N E
DERLAN D de l<: omende wi nter ver
bli jft i n ST. J OHAN N i n TIROL.

Het ,,snode'' plan . . .
N u zult u zi ch ongetwi jfeld afvra
gen, wat of de Si mca-club N eder
land hi er mee te mal< en heeft. Wel,
er bestaat het ,,snode'' plan om met
een 2 4-tal leden komende wi nter
een wi ntersportrei s te gaan maken!
Eni ge maanden geleden hebt u een
ci rculai re ontvangen over deze pla11nen, waarbi j wi j aan de ge1 nteres
seerden gevraagd hebben een i nge
sloten enq ue te-formuli er i n te zen
den.

Voor elcl{ wat wi ls !
Waarom St. Johann i/ T? Wi j wi l
len u gaarne de beweegreden laten
vol gen, waarom het bestuur deze
plaats naar voren heeft gebracht.
Ui t de enq ue te-formuli eren bleek
dat de meesten de ski- kunst ni et
machti g zi jn en dat wandelgelegen
h ei d wel erg op pri js werd gesteld.

Velen van u hebben di t gedaan en
aan de hand van deze i nformati es
heeft uw bestuur zi ch i n verbi ndi ng
gesteld met de V. V. V. 's i n di verse
plaatsen van Oostenri jl<: . N a ont
vangst van de gevraagde gegevens i s
er door uw bestuur een plan ge
maakt en voorgelegd aan de aanwe-

·ui t de ui t Oostenri jk ontvangen ge
gevens bleel<, dat St. Johann i/ T
behalve een fantasti sch sneeuwge
bi ed en sl<i -mogeli jl<: heden, tevens ' n
prachti g wandelgebi ed heeft.
Er
30

-

l(unnen ·�\l andelingen gemaakt wor
den in de wijde omgeving, wande
lingen met een tijdsduur van Yz tot
5 uur toeI
Een Sessellift en een Standseil
bahn zorgen er voor dat u op een
hoogte van maximaal 1 600 m. een
heerlijl( l(opj e koffie l(unt drinl(en,
onderwijl genietend van de winterse
umgeving en de heerlijke zon I
Voor hen, die buiten de beide ge
plande excursies, nog behoefte heb
·ben aan reizen, zijn er goede bus
en treinverbindingen naar l(itzbiihel
en Innsbrucl<. St. Johann staat be
l(end om zijn gezellige Gasthofe en
l(onditoreien,

en

wij

zijn

ervan

overtuigd, dat menig , , Viertel''

zal

worden weggewerl(t, al of niet af
gewisseld met een dansj e . Al deze
gegevens hebben er toe geleid, dat
de keuze van alle aanwezigen is ge
vallen op dit mooie, kleine plaatsje I

Alles nog voorlopig !
Het voorlopige reisplan ziet er als
volgt uit :

Vertrek :

Vanaf

zaterdag 2 2 januari a . s .
de Simca-dealer Cito
te

Eindhoven zal de bus ons via de
At1tobahn brengen naar ons gere
serveerde hotel te l(irchheim bij
Stuttgart,

waar wij ,

voldoende

na

stops onderweg, om circa
hopen te arriveren.

18 uur

De eerste avond zullen wij gemeen
scha ppelijk het diner gebruiken en
na dit diner tot aan het tijdstip van
vertrek is iedereen VRIJ, zij het
dan dat er een tweetal gezamenlijke
uitstapjes zijn, een naar Innsbruck
en een naar l(itzbiihel.
De terugreis is op zaterdag

5 fe
bruari en, evenals op de heenreis,
wordt ook nu overnacht in het
Parkhotel te l(irchheim.
Wij hopen op zondagavond om 18
uur in Eindhoven terug te zijn,
waar ons een afscheidsdiner wacht
in het bel<ende restaurant , , D E
BUS ' ' . Vandaar gaat een ieder naar
zijn woonplaats terug met, naar wij
hopen, vol prettige herinneringen
aan deze uniel<e clubreis I

Aanmeldingen
Op de reeds genoemde contactavon
den hebben zich reeds een aantal

voorlopig opgegeven.
deelnemers
De definitieve opgave moet ge
schieden in october a . s .
Het zal u duidelijk zijn, dat deze
de definitieve
bij
, ,voorlopigen''
aanmelding een pre hebben.
Blijven er plaatsen over, dan kan er
natuurlijk een aantal na- inschrijvers
mee !
Een l< aartje aan het secretariaat is
voldoende .

In het Parl(hotel wacht ons een di
ner, waarna wij , na een gezellig sa1nenzijn, ons bijtijds te rt1ste zullen
leggen .
Na het ontbijt, rij den wij op 2 3 ja
nuari richting Tirol . Na een koffie
stop en een lunchstop rijden wij
door het mooie winterse landschap
Oostenrijk binnen en verwachten
lvvij om circa 16 uur i n St. Johann

f:1
.

,,,_.

�>->.

a

-

�

te zijn. Hier zullen wij worden op
gewacht door een onzer, die de reis
per trein heeft gemaal<t en v66r
onze aanl(omst nog eens het hotel
l1eeft geinspecteerd en de kamer
indeling heeft gemaakt.
•
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Wat met meten bedoeld wordt weet
iedereen, daarom had er eigenlij l<
bet er boven l<unnen staan : H 0 E te
.METEN en W AARM E E !
Het eenvoudigste is nog steeds het
omschreven lineaaltje (zie wat is
schaal).
Persoonlijl< gebruik i l< echter meer
een half bolvormig vergrootglas,
waaro11der een halve mm- verdeling
is geplakt met om de 2 mm een
'bepaald lcenmerl<.
door

het vertel<enen van de

l<aarten de wegen over het algemeen
veel

te

breed

•

zuiver

1neten:

Daar

1n1a.a
•

getekend

zijn,

doet
men er goed aan , steeds te meten
vanuit het MIDDE N ; dus vanaf het
midden van een l<ruispunt of van
een weg.
Houdt hierbij de te ineten afstand
steeds zo klein mogelijk, d.w.z. als
ll , voordat u uw j uiste afstand hebt
'bereil<t, nog een brug overgaat, con 
t1·oleer dat 11ier door de afstand op
nieuw te meten (weer vanuit het
inidden van het gepasseerde wate r ! )
Dcnl< er om: een brug ligt niet al
tij d i n het midden!
'fracht ool< het meten uit een scher
pe splitsing te vermijden, daar dit
r1ooit zuiver l<an gebeuren omdat
het midden moeilij l< te zien i s .
Is zoiets onvermijdelijl<, meet clan
cerst de afstand globaal op en tracl1t
onderweg een nieu,ve afstand op te
lct1nnen geven vanuit b . v . een zijweg
of iets dergelijl<s.
Als onm isba ar mee tins trum ent moe t
ik toch nog even de steek pass er
11oe n1en . Dit is een pass er met 2
sche rpe punt en, waar mee men heel

al als men diverse afstanden bij el
lcaar inoet tellen (b.v. bij het op
z8clcen van de l<ortste weg) .
Alle mogelijl<heden van optellen en
aft rel<l<en zijn moeilijk te beschrij
ven en zal i l< l1ier ool< niet trachten

te doen .

Wilt u dit tocl1 graag \veten, vraagt
u dit clan eens aan een bekend
l-caartlezer, die u dit zeer zeker zal
voordoen.

l(aartleesplanl{
Om te beginnen kan men het beste
hiervoor een stul< hardboard nemen
(maat afhanl<elij k van ruimte van
de auto, doch het liefst wel 40x 50
cm groat) .
Deze planl< legt men op de l<nieen
en hierop werl<t men met lineaal,
vergrootglas e . d .
Later kan men dan zelf een kaart
leesbal< met verlichting maken . Dit
is ecl1ter geheel naar eigen inzicht
en l<euze en zal de echte l<aartlezer
dit vanzelf eens in ell<aar knutselen
zodra de behoefte hieraan bestaat.
'

Deze mogelijkheden wil ik hier dan
oolc niet beschrijven, evenals het
n1eetapparatuur van de auto.
Als

•

hier iets over weten wilt, gaat

Was u op de kaartleesavonden van
de heer van Delden, clan hebt u
enige

tellers

en

en

l<aartleesbal<

l<t1nnen zien .
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u

u dan eens l<ijlcen bij van Munster
in A1nsterdam, waar u alle moge
lijl<e soorten aantreft, die men u
alle graag wil uitleggen .

•

•

afstanden l<an meten, voor

(wordt vervolgd)
T. Beijer .

•

I N ST R U M E N TE N V O O R D E A U T O S P O R T
Halda Speed Pilot

•

Halda Trip Master
Halda Twin Master

I

l(aartleeslampen
l(aartleesloupes
Autocompassen
Toerentellers
Temperatuur-oliedrulc-ampere- en vacuummeters
Heuer Ralleylclolclcen
enz. enz.
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Grote

Zoals u
wordt

sportevenement is de AdG, die op

prijs van Nederland
waarschijnlijl<

deze voor

het

bekend

is

wereldl<:am

pioenschap meetellende race gehou
den op 18 juli a . s .
Wij zijn ervan overtuigd, dat het
ool< dit jaar weer enorm spannend
zal worden, waarbij alle bestaande
records gevaar lopen naar de ge
schiedenis te word en verwezen ! Gaat
u er naar toe :

Zorg er dan tijdig te

zijn!
Coupe des Alpes
Bent u toevallig in uw vacantie in
het zuid-oosten van Frankrijk of in
het noord-westen van Italie en bent
u daar o . m . van 1 9-2 5 j uli, dan kunt
u toeschouwer zijn bij de in de aan

hef genoemde rally.
Zij, die de film over deze rit hebben
gezien, zullen het er mee eens zijn,
dat slechts de besten van de besten
deze rally zullen volbrengen.
En is het niet plezierig in uw va
cantie een antler hard te zien wer
ken?
A vond door Gelde·rland

4 september zal word en verreden.
Hoewel nog geen gegevens bekend
zijn, zal ook dit jaar wel weer het
pijlenrit-systeem worden gehanteerd.
Nadere gegevens kunt u verkrijgen
bij het secretariaat van de Veluwe
zoom, Bakkerstraat 2 7 te Arnhem.
Sauerland-rally

Deze internationale

rally,

waaraan

vele landgenoten al zo veel genoe
gen hebben beleefd, zal dit jaar
worden verreden op 18 en 19 sep
tember. Ook dit jaar zal de start
voor deze pure autosport i n Doe
tinchem zijn, waar d e volgende dag
eveneens gefinishd wordt.
Voor de , , stevige' ' jongens is er een
sportl<lasse met een bijzonder mooi
avondtraject, terwijl de wat rustige
rijder zich thuis zal voelen in de

toerklasse.

Alie deelnemers zullen overnachten
, , ergens'' in het Sauerland, zodat
u uw nachtrust niet behoeft te ont
beren.
N adere

inf ormaties verschaft het
secretariaat, l(ruisbergseweg 98 te
Doetinchem.

Een veel minder spektaculair auto-
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Ons
Corn .

lid,

de

heer

N .W .

Del<:ker,

Houtmanstraat

1 1 8 te den
Haag, tel . 070-835460 schrijft o n s :
11< heh een VDO-toerenteller tot
5000 toeren, bowdenkabelaandrij 
ving vanaf l<rul<aspoeliemoer naar
zendertje, verder electrisch . Gemak
l<elijk i n te bouwen.
N aar verkiezing

6 of 1 2 volts in

stallatie.
Deze toerenteller heeft uitstekend
voldaan op VW 30 en 34 DIN en
op Anglia-l<opl<lep.
Hij is getest en het zendertj e is ge
reviseerd.

in een automobiel met als passagier
de radio- reporter Dick van Rij n .
Op 11et ogenblik, <lat u <lit proza
leest, jaagt hij na de zoveelste korte
nacl1t ergens in Frankrijk voor of
achter de meute aan op weg naar de
finish plaats van deze dag-etappe.
Gelet op zijn l<waliteiten als chauf
feur zijn wij ervan overtuigd, dat hij
er op tijd zal zijn om zodoende mede
te werken aan het tijdig
verslaan van de fi nish.

kunnen

Wij wensen he1n prettige dagen toe I
N.J.

Voor een Simca 900 of 1000 is hij
niet geschil<t, want door de flexibele
ophanging van het motortje slaat
de bowdenkabel stuk, maar in een
Simca Elysee of 1300/ 1500, zal hij
zeker voldoen.

£. 45.-

De prijs compleet:
TOUR DE FRANCE 1965

I-Iet zal u bekend zij n , <lat de ell<
jaar gehouden TOUR DE FRANCE
voor automobielen i . v . m . de finan
cien dit jaar niet door gaat.
W el

gaat

door

de

gelijl<:luidende

Tour voor wielrijders, het grootste
circus ter wereld.
Als wij u vertellen, <lat onze voor
zitter, de heer Ben v . Delden, dit jaar
hieraan zal deelnemen, clan haas
ten wij ons u te vertellen, dat hij dit
niet per fiets zal doen, maar gezeten

I<warn

mijn dochter laatst thuis van

school en stelde de vraag:
, , Pappa, weet u wie de eerste auto
.
b ezat'?''
Ik stelde mijn geschiedenis-brein in
werl<ing en antwoordde: , , Ford ! ' '
, , Mis'', was het antwoord, ,,Mozes,
want die ging in zijn eentje ( 2 CV
=
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eendje) de berg op ! ' '

'

'

•

,

•

•

•

WIJ

WETEN ALLES VAN

DE

SIMCA 1500 (OLALA, WAT 'N WAGEN!)

Wij weten alles van zijn soepele, geruisloze motor van 8 1 pk. , die voorzien is
v�n een 2- traps-carburator (voor economisch en fel autorijden) en een centri
fugaal oliereiniger (eens in de 1 0 . 000 km olieverversen). Wij kunnen u vertellen
dat hij v66r is uitgerust met schijfremmen en achter met trommelremmen.
En dat de Simca 1 5 00 zo geweldig comfortabel is en . . . Maar waarom maakt
u niet eens een afspraak voor een proefrit? Dan weet u wat wij bedoelen als wij
.
zeggen : Simca 1 5 00 ,
1000
olala, wat een wagen !
1300 ...,..._ En kunnen wij laten
zien wat wij verstaan
1500 ...,..._ onder Simca Service !
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MODELLEN

SERVICE-PUNTEN

I N . N EDERLAND
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