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Iemand interesse voor een 20 jaar stilstaande Gezelle Comet 1968 met JLO 4 versnelling voet schakeling
Reactie van:

A Vreugdenhil
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arie47@kpnmail.nl

Ik ben een Gazelle Cazenave aan het restaureren uit 1966,gazelle heeft die maar een jaar verkocht, hebben jullie nog gegevens en
onderdelen van de ABG motor liggen type 610,ben op zoek naar de koppeling/vliegwiel die op de krukas gemonteerd is,ik hoor graag
van U.<BR>Mvg Arie
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jos_asnong@hotmail.com

hallo ik heb een krukas liggen van hmw heeft er iemand een plan of afbeelding liggen met de maten erop of zo gr jos
Reactie van:

Bertus

Op

Hallo Herman van Dijk<BR><BR>Heb jij indertijd niet geholpen toen Jan Jansen in Achterveld ziek was? Avond reparatie?<BR>Dan
heb jij me toen een Solex verkocht voor een tientje.<BR>Nadat ik er mee thuis kwam heeft hij het nooit meer gedaan. En ik kwam
naar de winkel voor een fles gas.<BR>Dus kreeg thuis ook nog op mijn donder.<BR><BR>vr.gr. Bertus L.<BR><BR>ps. Heb onlangs
een Gazelle GS 50 sport gekocht met Tomos 4L motor. 1970.<BR>Stond in Den Haag op de veiling,heb hem van de koper op die
veiling over kunnen nemen.
Reactie van:

HERMAN VAN DIJK

Op

a.dyk1@chello.nl

DIE GAZELLE WAS VOLGEN MIJ VAN BROER PAUL .WANT TOEN WERKTE IK BIJ JAN VAN RIJSSEN OP DE KAMP IN
AMERSFOORT DAAR WAS HIJ VOOR ONDERHOUD
Reactie van:

Dirk

Op

dirkvhn@hotmail.com

Hallo,<BR><BR>Rond 1962 heb ik Ton van Heugten (die later een bekende crosser werd) gezien met een Gazelle crossbrommer. Hij
had een FBM motor en was gebaseerd op een gewone wegbrommer van Gazelle. Toendertijd hadden wij toch sterk de overtuiging
dat het om een fabrieksmachientje ging. Wie weet hier meer over te vertellen?<BR>Alvast bedankt en met groet, Dirk-HMW
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