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Reactie van:

Op

Reactie van:

Op

Reactie van:

Flandria-index

Brecht

Op

Brecht.schuurmans@gmail.com

Goeiedag,<BR>ik zit met een probleem.<BR>Ik heb een flandria onlangs gekocht (50 cc) en nodige vervangingen moeten doen maar
nu krijg ik geen vonk op mijn bougie. <BR>Ik krijg wel spanning op mijn kabels die naar het licht gaan, maar geen vonk op de bougie.
Kabel lijkt nog in orde. <BR>Wat zou dit probleem kunnen zijn? Iemand die kan helpen?<BR>Mvg
Reactie van:

eric callewaert

Op

thomas.callewaert@hotmail.com

Op

flandriacross@hotmail.com

Waar staat het indificatie plaatje bij een flandria consul?
Reactie van:

bellens rene

lange tank ijzerlichtkapje en kompleet gereedschapkastje met puntjes originele rode kleur niets appart te koop 600 euro
Reactie van:

dik

Op

dw.hiemstra@knid.nl

Op

ivo.smolderen@telenet.be

hallo, ben op zoek naar achterspadbord flandria record
Reactie van:

smolderen ivo

in welke jaren is de Flandria Luna AF (met druppel motor type 8013)<BR>gebouwd ?<BR><BR>Mvg Ivo
Reactie van:

died brijs

Op

died.brijs@telenet.be

hallo, Ik ben op zoek naar een achterwiel voor een flandria futura (heb de velg, maar niet het remgedeelte en de as om het wiel in de
kader te hangen, ook de stukken om het achterwiel op te spannen ontbreken)... iemand die me verder kan helpen hier? (ook nog op
zoek naar een kmteller/snelheidsmetertje om in de koplamp te plaatsen, maar dat is niet zo dringend)
Reactie van:

t v d leeden

Op

t.vanderleeden@online.nl

vraag ik kryg benzine uit de uitlaat van de flandria record wat kan de oorzaak zyn
Reactie van:

Eva

Op
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info@vandijk-mobiel.nl

Ik zoek nog onderdelen van een Flandria Consul 1962.
Reactie van:

Frederik Plasschaert

Op

fred.plasschaert@gmail.com

Hallo... voor de restauratie van een Flandria King (jaartal... begin '60 vermoed ik) ben ik op zoek naar de twee afdekplaten die de
motor afdekken + eventueel de hydraulische veer voor de achtervork (werkend). Iemand...?<BR><BR>Thx...
Reactie van:

bellens rene

Op

flandriacross@hotmail.com

fandria stertank zonder stop gd staat 50 euro ook nog andere onderdelen bel of mail gerust
Reactie van:

bellens rene

Op

flandriacross@hotmail.com

hallo flandria 4 kant outomaat blokje met goede iutlaat karburator alu voorwiel voor spatbord voorvork stuur 50 euro voor alles
0474650483
Reactie van:

bellens rene

Op

flandriacross@hotmail.com

ben op zoek naar zadelovertrek van rekord lange tank model zoals op furie maar dan recht vooraan liefst nieuw of z g d staat kan
mischien ook riulen met andere flandria onderdelen grt rene tel 0474650483
Reactie van:

Manuel

Op

Goeiedag,<BR><BR>ik heb een flandria jlo 175cc uit het jaar 1953<BR>ik had graag wat informatie gehad over de motor en de
elektriciteit van de motor <BR>kan iemand mij helpen?<BR><BR>MVG Manuel
Reactie van:

matthijs tim

Op

tim.matthijs@hotmail.com

Hallo ik heb een flandria penny s en bij het warm draaien valt hij stil iemand enige raad ?
Reactie van:

boris

Op

ceurvelsboris@gmail.com

hallo iedereen, ik zoek een kopie van een workshop manual van flandria penny en ook eventuele andere kopie's van gegevens van
de flandria penny die handig kunnen zijn bij het restaureren van en automaat flandria penny <BR>alvast bedankt <BR>Boris
Reactie van:

jan

Op

jwkamsteeg@ziggo.nl

hallo met jan wie heb voor mij de afstelgegevens<BR>van een flandria automaat 8108 het gaat om ontstekings gegevens b.d.p
Reactie van:

Thomas

Op

vandebroekthomas@hotmail.com

Ben op zoek naar een zadel voor een flandria sp547L of enkel de hoes kan ik ook al mee verder. Wie kan mij helpen. Alvast bedankt.
Reactie van:

Herman Suys

Op

herman.suys@skynet.be

Hallo<BR>Ik ben op zoek naar de dekselkens rond de cilinder van een geforceerde luchtgekoelde 4,3 motor flandria,wie kan me
helpen?<BR>Alvast bedankt
Reactie van:

toine

Op

tony.de.coninck@telenet.be

Hoi ik heb een flandria rekord 5 pk en ik ben op zoek naar een nieuwe cilinder en zuiger vliegwiel en koppelingplaten (ijzeren en
kurken)<BR>mercie.
Reactie van:

jenna foulon

Op

jenna.foulon93@hotmail.com

Hallo,<BR><BR>Ik heb veel onderdelen van Flandria.<BR>Ik las dat jullie bepaalde dingen zochten.<BR>De volgende heb ik:<BR>*
Delorto carburateur<BR>* voorspatbord<BR>* uitlaat<BR>* zadel<BR>* glas koplicht<BR>* onderdelen penny<BR>Indien u
interesse hebt mag u mij altijd contacteren. U kan mailen naar:<BR>jenna.foulon93@hotmail.com<BR>
Reactie van:

De Vos Roland

Op

rolanddv@skynet.be

Hallo wie kan mij aan een delorto carburator helpen voor mijn rally 5pk nieuw of tweede hands als hij maar goed is.<BR>Groeten
Roland.
Reactie van:

Vos Guy

Op

VOS-HENDRIKX@base.be

Ik heb nog diverse onderdelen liggen van een Flandria Consul 1962.<BR>Indien interesse, stuur een mailtje en ik bezorg meer info
en foto's.
Reactie van:

tijs

Op

tijsmalcorps@hotmail.com

hoi,<BR>ik heb een flandria iris van de zolder gehaald en ben hem aan het restoreren maar ik mis het voorspatbord, uitlaat en zadel
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help mij want ik dit nergens vinden...
Reactie van:

patrick

Op

patrickceelen130@gmail.com

ben op zoek naar en bobijn voor mijn flandria bromfiets of moter blok zo dat ik hem treug kan herstele wie help mij met vriendelijke
groete patrick
Reactie van:

jan

Op

jwkamsteeg@ziggo.nl

wie heeft er gegevens van een flandria blok 8104<BR>b.v.b onder welke bromfiets heeft die gezeten<BR>
Reactie van:

jan

Op

jwkamsteeg@ziggo.nl

wie heeft er gegevens van een flandria blok 8104<BR>b.v.b onder welke bromfiets heeft die gezeten<BR>
Reactie van:

Dirk

Op

dirkvhn@hotmail.com

Hallo, Ik ben op zoek naar mooie en scherpe foto s van de Flandria sportmodellen van voor 1970. Wie kan mij helpen?<BR>Bedank
en met groet, Dirk-HMW
Reactie van:

Roland

Op

roland.sinnaeve59@telenet.be

Hallo, ik heb een Flandria Rally 4,3 Pk met geforceerde koeling tekoop staan. Deze Flandria staat nog in originele verf en chroom. Hij
start en rijdt goed. Ik doe hem enkel weg omdat ik een gelijkaardige bromfiets met 5 Pk motor heb gerestaureerd en deze 4,3 Pk nu
eigenlijk op overschot heb. Je kunt mij eventueel contacteren via mijn weblog op Seniorennet waarbij geïnteresseerden eventueel
kunnen afspreken om een kijkje te komen nemen.<BR>De richtprijs is 1500€ maar er kan nog altijd een kleinigheidje af.
Reactie van:

Thomas

Op

vandebroekthomas@hotmail.com

Hoi,<BR><BR>Ben op zoek naar een ZADEL of ZADELHOES voor een SP 547. Dit is het laatste onderdeel wat ik nodig heb dan kan
hij terug de baan op. <BR>Wie weet waar ik dit kan vinden ????<BR><BR>Alvast bedankt,
Reactie van:

monique

Op

monique_gouwy@hotmail.com

hallo<BR>ik heb een flandria 125cc bouwjaar 1955, maar de benzinetank is doorgeroest, kan er mij iemand helpen ?<BR>Kan er mij
ook iemand zeggen waar ik de dynamo kan binnendoen om hem te herspoelen<BR>Ook het glas van het koplicht is
gebroken<BR>alvast bedankt
Reactie van:

Roeykens Vincent

Op

vincentroeykens@hotmail.com

geachte mensen allemaal,<BR><BR>Ik ben op zoek naar informatie foto s ,onderdelen en dergelijke over een flandria 175 cc met
JLO motor van de jaren 1950-1955.<BR>Ook van de superia 125 zoek ik informatie onderdelen en foto s wie kan mij helpe aub
.<BR>met vriendelijke groeten vincent
Reactie van:

Chris

Op

chris5691@hotmail.com

Hallo<BR>Heb net een Sparta fiets met Sachs hulpmotor gekocht. Wie kan me vertellen wat de verhouding olie benzine is voor de
twee takt mengeling.<BR>Mvg<BR>Chris
Reactie van:

v d heuvel

Op

p_vdheuvel@live.nl

hallo met pierre ik ben fan van flandria wamt ik heb een sport model gehad record 5 was een een mooi model nu ben ik nog fan er
van ik niet missen dit was 't de groetje
Reactie van:

eren kurt

Op

Bad_Boy_Ganstha@hotmail.com

hallo<BR><BR>ik heb een flandria penny met veel werk aan <BR>en ik weet niet waar ik aan onderdelen kan geraken weet iemand
soms toevallig waar ik aan onderdelen kan geraken <BR><BR>groetjes eren kurt
Reactie van:

Ben

Op

benspaepen@hotmail.com

Alle onderdelen, folders, documentatie, complete brommers gevraagd. Ruilen kan ook.<BR><BR>Groeten<BR>Ben
Reactie van:

Bekour

Op

najiabekour@hotmail.com

Ik heb een Flandria bromfiets gered uit de handen van een schroothandelaar.<BR>Ben van plan om het volledig op te
knappen.<BR>Enigste probleem is dat deze brommer niet meer de eigendomspapieren heeft.<BR>Kan ik deze aanvragen adhv de
serienummer.<BR>Waar moet ik dit aanvragen?<BR><BR>Bedankt
Reactie van:

Flandriaclub

Op

Brussel, Expo 58 - Op de drukke Heizelvlakte scheuren tientallen Superia bromtaxi s met gillende Sachs motoren over en
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weer.<BR><BR>Voor buurman Flandria is het nog even te vroeg - daar wordt heel hard gewerkt aan het eigen, superkrachtige blok
met drie versnellingen dat in 1959 ieder zal verbazen.<BR><BR>In de jaren 50 lagen de vaderlandse wegen er nog erg rustig
bij.<BR>Autobezit was maar voor weinigen weggelegd. Jan-met-de-pet reed noodgewongen met de fiets en kon die zeldzame en
kostbare wagens alleen maar bewonderend nakijken...<BR><BR>Toen kwam het rijwiel met hulpmotor. Solex, Mobylette, Kaptein...
ze verkochten als zoete broodjes, geen wonder dus dat onze fietsenfabrikanten snel met een eigen bromfiets op de markt wilden
.<BR><BR>De gebroeders Aimé en Remi Claeys met hun bloeiende fietsenfabriek te Zedelgem dachten er net zo
over.<BR>Resultaat: een voor die tijd uiterst geavanceerde Flandria Superia met eigen Claeys motor. Met zijn twee versnellingen en
natte-platenkoppeling vertrok die vanuit stilstand zonder dat je hoefde mee te trappen. Of, zoals die reclameslogan het zo treffend
verwoordde:<BR><BR>"Je bent maar dom als je nog niet rijdt met een brom."<BR><BR>In december 1956 scheiden de wegen. De
broers gaan hun eigen weg en verdelen het patrimonium. Aimé krijgt de fietsenafdeling en de motorenfabriek, en behoudt de
merknaam Flandria. De bromfietsafdeling gaat naar Remi, die van de typenaam Superia zijn handelsmerk zal maken. Voortaan zal de
Superia bromfiets door een Duitse Sachs motor worden voortbewogen.<BR><BR>Hoewel het eigenlijk niet zo was afgesproken, zal
ook bij Aimé Claeys een nieuwe bromfietslijn worden ontwikkeld. De nieuwe Flandria en de Superia lijken aanvankelijk als twee
druppels water op elkaar.<BR><BR>In 1957 wordt de Flandria Majestic gelanceerd: een model waarvan de styling sterk afwijkt van
wat men tot dan toe in bromfietsland gewend was.<BR><BR>De sierlijke beplating, de two-tone kleurstelling en de glanzende
sierstrips (hier van de jaargang 58), dit alles geheel in de stijl van de prachtige Amerikaanse automobielen van die dagen (maar kijkt u
zelf).<BR><BR>De Nederlandse 'AVAROS Super 7 ' onderscheidde zich van de Majestic door het dubbele zweefzadel en de witte
band op het achterspatbord. Voorts was net als bij alle bromfietsen in Nederland de motor geknepen tot 40 km/u, terwijl het Vlaamse
broertje vlotjes 55 liep.<BR><BR><BR>In de jaren '60 verandert het koperspubliek. De welvaart is gestegen en steeds meer mensen
kunnen zich een kleine auto aanschaffen.<BR><BR>De bromfiets wordt opnieuw tot een puur utilitair voertuig gedegradeerd en dat
laat zich aanzien...<BR> De Consul is de laatste van een lange reeks schitterende luxe bromfietsen met beplating per strekkende
meter.<BR><BR>Zó mooi worden ze nooit meer...<BR> <BR>Nieuwe zakelijkheid: Futura uit 1967<BR> <BR><BR>Ook de jongeren
beschikken nu over meer koopkracht. Zij dromen van een heuse motorfiets, maar daar moet je 18 voor zijn en een helm
opzetten...<BR> <BR><BR>Dat schept nieuwe mogelijkheden voor Flandria, die succesrijke sportbrommers gaat
produceren.<BR><BR>Die steeds maar harder gaan.<BR><BR>Tot de wet er tenslotte een stokje voor steekt.<BR>Met de
helmplicht, en met de maximumsnelheid van 40 km/u.<BR>Wie stopt dan nog zijn goede geld in een
sportbrommer?<BR><BR>Flandria krijgt het steeds maar moeilijker. De Japanse merken zijn in opmars. In eigen land heeft Superia
er al lang de brui aan gegeven. Ook in Duitsland verdwijnen gerenommeerde merken als NSU, Kreidler, Zündapp...<BR><BR>In
1981 valt het doek. Flandria gaat bankroet en voor de bromfietsafdeling wordt geen overnemer gevonden. De Flandria bromfietsen
verdwijnen één voor één uit het straatbeeld...*<BR><BR>

www.bikepics.be
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