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Reactie van:

Royal-Nord_Dell_Orto
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Corwim de Jongh

Op

cw.dejongh@xs4all.nl

Vraag...............<BR><BR>Hoeveel olie en welke dikt gaat er een voorvork van een RN Mystic Seven<BR><BR>GRAAG
REAKTIE<BR>Bij voorbaat dank
Reactie van:

leon van oosterwijck

Op

oosterwijck@live.nl

Eindelijk heb ik mijn boek over de geschiedenis van Royal Nord afgerond. Ik heb van alle modellen mooie scherpe foto's gevonden. Ik
ben begonnen bij het dienstverband van Jean Hufkens bij Gillet (1921-1927) en geeindigd bij de overname van restonderdelen door
Motim, in 1969. Ik heb andere merken besproken en vergeleken, die samen met Royal Nord op de markt waren, in het bijzonder
Legnano en Itom en wetsartikelen genoteerd, die betrekking hadden op Royal Nord. Drie Nederlandse importeurs besproken
(1952-1967). De wereldreis van Royal Nord, maar ook die van Batavus, Victoria en Kreidler, besproken. Het race/cross verleden komt
aan bod. Het heeft 173 pagina's tekst en foto's opgeleverd, maar dan weet je ook alles van het merk.
Reactie van:

fons

Op

fons.engelen@gmail.com

hallo ben op zoek naar handleiding boekje van RN <BR> 2 vitesse sport
Reactie van:

Leon van Oosterwijck

Op

oosterwijck@live.nl

Eindelijk zijn er door de Royal Nord club goede foto's geplaatst van het Super Sport model met Italiaans plaatwerk frame en het 2-V
motorblok. Het betreft het type 2 met de aluminium cilinder. Nu nog mooie foto's van het type 1 met gietijzeren cilinder, en ik ben
helemaal blij.
Reactie van:

R

Op

riekbasten@hotmail.com

Op

oosterwijck@live.nl

Te koop orgineel speldje Royal Nord
Reactie van:

leon
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Zeer posities is, dat er steeds meer informatie op internet te zien is over het merk Royal Nord. Nu nog goede foto's over de
2-versnellingen modellen, zoals: het dames model (Standaard), het pastoors model (deLuxe) de bromscooter (Ambassadeur en
Bernadet. Ik heb de geschiedenis van het merk samengebracht in een boek (90 pagina's) voorzien van prachtige foto's, maar
uitsluitend goede foto's van de 4-versnellingen modellen en de Maico modellen. Van de 2-versnellingen modellen zou ik ook goede
foto's willen toevoegen. Maar die zijn niet te vinden! ... Misschien is het mogelijk dat de Royal Nord club mij daaraan kan helpen?
Reactie van:

Huub Van der Steld

Op

vdss1910@gmail.com

Gddg, Ik heb een speldje van Royal Nord (en andere merken) te koop, waarschijnlijk van de periode 1955-1965. Even een mailtje en
ik stuur een foto van voor- en achterzijde. Mvrgr.
Reactie van:

Bert Kreling

Op

bert@kreling.nl

Gevraagd: 180 graden voorspatbord voor een Torpado. Waarschijnlijk past een spatbord van een Royal Nord. Met een adres/ tel
nummer van iemand die er een kan leveren ben ik ook al blij.
Reactie van:

Leon

Op

Nieuwe foto's geplaatst van mijn gereviseerde Royal Nord
Reactie van:

Ger

Op

Kreidler46@live.nl

Ik ben op zoek naar onderdelen van Royal nord GT, graag alles aanbieden , Via mail of bellen,06-53843316. B.v.d. Ger
Reactie van:

scailquin

Op

scailquin.michel@hotmail.com

Op

dirkvhn@hotmail.com

recherche a acheter la royal nord polaris en [50cc)
Reactie van:

Dirk

Hallo,<BR>Ik ben op zoek naar mooie en scherpe foto's van de R.N. sportmodellen van de jaren '60.<BR>Bedankt en met groet,
Dirk-HMW
Reactie van:

Dirk

Op

dirkvhn@hotmail.com

Ik ben in de '60er jaren nog in de fabriek geweest om onderdelen te kopen voor mijn R.N. crossertje.Ik heb er ook nog een foto van.
Verder heb ik een pagina uit een tijdschrift of folder te koop dat gaat over een wereldreis met een 2v. R.N. brommer.
Interessant!<BR>Met groet, Dirk-HMW
Reactie van:

Van der Windt

Op

vdwindtc@planet.nl

Hallo .Ik ben op zoek naar alles wat met het brommermerk Royal Nord te maken heeft.Brommers (in welke staat dan ook )
,onderdelen ,Reclame,s enz ,enz .Alles aanbieden aub .gr Cock 06 55331199
Reactie van:

ruben

Op

willemsruben@pandora.be

Te koop;<BR>4 sets originele pedalen royal nord in nieuwe staat.<BR>Nooit gebruikt in originele verpakking!!!<BR>Zie mijn
advertentie
op
ebay
onder
de
rubriek
"pedalen
royal
nord".<BR><BR>http://shop.benl.ebay.be/items/_W0QQ_nkwZpedalenQ20royalQ20nordQQ_armrsZ1QQ_fromZR40QQ_mdoZ
Reactie van:

Royal Nord

Op

Royal Nord is een historisch merk van fietsen, motorfietsen en bromfietsen. Het merk werd opgericht door de broers Jean en Achille
Hufkens, die in de jaren twintig wegraces reden voor Gillet Herstal en Saroléa.<BR><BR>Er werden fietsen geproduceerd maar
vooral de motorfietsen en bromfietsen zijn zeer zeldzaam en gegeerd.<BR><BR>Eerst werden er rijwielen met een 100 cc hulpmotor
en 125 cc motorfietsen gemaakt, maar al in 1933 kwam er een model van 175 cc. Na de Tweede Wereldoorlog ging de productie
door en in 1951 presenteerde Royal Nord gemotoriseerde tandems en bromfietsen. In 1952 waren er modellen met 125- en 150 cc
blokken van Gillet, Maico en ILO.<BR><BR>Royal Nord 1966 50cc De fabriek ging uiteindelijk dicht maar de fietsenwinkel blijft een
begrip in Hasselt en omstreken. Je kan er nog altijd terecht voor fietsen en bromfietsen. alleen zijn het nu Vespa's in plaats van Royal
Nord.
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