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Frank Vlaminck

Op

frank@gvlaminckint.be

Heb een oude Solex brommertje van mijn nichtje kunnen bemachtigen. Helaas rijdt niet meer. Zou dit graag gerestaureerd zien. Wie
kan me de nodige tips geven waar ik daar mee kan gesteld geraken. Weet zelf niets van motor de.
Reactie van:

Collette Luc

Op

collette.luc7@gmail.com

Graag iemand gevonden die mijn solex terug rijklaar kan maken. Omgeving van Roeselare
Reactie van:

Johan claeys

Op

Johanclaeys64@icloud.com

Beste,heb hier een Solexje,maar draait te hoog in toeren,is er een regeling of sproeier die vervangen kan worden,of volledige nieuwe
carb?zou het fijn vinden dat jij een oplossing hebt voor mij,beleefde groet.johan
Reactie van:

Duerinck

Op

rock.1958@hotmail.com

Graag zou ik iemand vinden die mijn solex terug rijklaar kan maken. Gelieve contact met me op te nemen ( omgeving Lier Belgie
Reactie van:

van hecke pierre

Op

denpi@skynet.be

Wie repareert een solex in Belgie ?
Reactie van:

van hecke pierre

Op

Wie repareert een solex in Belgie ?
Reactie van:

Sonn

Op

info@bozinbeeld.nl

De 3e solexrace was weer een spektakel van jewelste. Kijk maar eens op www.bozinbeeld.nl waar je middels zo'n 150 foto's een
goede impressie krijgt. Aan de organisatoren niets dan lof, het was weer een schitterende dag.<BR>Sonn
Reactie van:

Solexen racen door de stad

Op

BERGEN OP ZOOM - In de binnenstad is zondag 16 september de derde editie van de Solexrace Bergen op Zoom.<BR>Het belooft
volgens Frits Leenders van Stichting Evenementen Bergen op Zoom weer een spektakel voor jong en oud te worden. Vorig jaar
waren er 175 deelnemers en hij rekent dit jaar op minstens hetzelfde aantal. Het parcours loopt door de Steenbergsestraat,
Lievevrouwestraat en Westersingel. Om 14.00 uur geeft wethouder Arjan van der Weegen het startschot. De prijsuitreiking is om
17.00 uur. Start en finish zijn voor de ingang van Het Markiezenhof. "Het idee om een Solexrace in Bergen op Zoom te houden, is
afkomstig van de Tuf Tuf Club. Dat is een actieve club die drie toertochten per jaar houdt en zestig leden telt. Ze hebben trouwens
een ledenstop." Net als in de twee voorgaande jaren bestaat de race uit een wedstrijd voor bedrijfs- en caféploegen, een ludieke race
en een wedstrijd voor 'special racers' waarbij de deelnemers volgens Leenders een snelheid halen van 60 tot 70 kilometer.
<BR><BR>De jury die op een platte kar voor het Markiezenhof zit, bestaat uit Johan Kommers, Jan van Loon, Piet Jansen, Luud van
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der Ven en Bep Baelde. Speaker is Riny Hagenaars.<BR><BR>Inschrijven via internet is mogelijk tot en met 14 september en tot
14.00 uur op de wedstrijddag. Het inschrijfgeld voor deelnemers met een eigen solex bedraagt 7,50 euro. Wie een solex bij huurt,
betaalt 20 euro. De ploegen dienen te bestaan uit vijf personen. Het inschrijfgeld inclusief de solexen bedraagt 100
euro<BR><BR>Bron BndeStem
Reactie van:

jan lodders

Op

lodde40@hetnet.nl

zou graag wat informtie over solex willen hebben i.v.m.<BR>restereren motor en evt onderdelen te verkrijgen
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