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GROTE
INTERNATIONALE

AUTO-SI.-JOV
IN D\RIJSI

Kigzeh...
en dromen
De meesten van jullie z'$nnog
geen 1B jaar, maar het is wel
waarschijnlijk dat jullie in de
toekomst een auto zullen ko-
pen en in dat geval kun je op
de Autosalon die wonderen
van techniek en vormgeving
zien, aanraken en er zelfs
een proefrit mee maken. Het
is niet mogelijk om hier het
hele aanbod van alle fabri-
kanten te behandelen, daar-
om nemen we er slechts
enkele.
Allereerst dan Citroën met
zijn VISA, een auto tussen de
2pk-Dyane-LN en de GS. Dit
nieuwe model is voorbe-
stemd om een groot succes
te worden. (zie voor de bij-
zonderheden het bijschrift bij
de foto).
Niet alleen de VISA is nieuw,
ook de GS X3, met een motor
van 1299 cc ter vervanging
van de GS X2 (1222 cc),
maakt op Auto-Show van Pa-
rijs zijn opwachting. De ver-
grote cilinderinhoud maakt
het mogelijk om soepeler te
rijden bij lage toerentallen,

CitrcËn bledt 'onbegrensde mogeliikheden' met zijn VISA

- vljÍdeurs Ínet vootuielaandrijving

- Compasi (lengte is minder dan 3,70 meter)

- aerodynamische vormge\rlng

- bemineveràrulk: 5,7 liter per 100 km

- leverbaar in vele uÍtvoeringen: Speciat en Club: 4 cv, en super: Scv.

Renault 4
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CitrcËn GS X3 De 2 CV: ondanks de wipigingen, btlfi hij
trouw aan ziin oorspronkeliik ontwerp.
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veiliger in te halen en boven-
dien is het benzineverbruik
bij stadsritten aanmerkelijk
gedaald.
Bij Renaulï zijn er nauwelijks
wijzigingen: de fabriek heeft
al een uitgebreid program-
ma, aangepast aan ieders
smaak en portemonnee.
We hebben gezien dat Ci-
troën de show wil gaan ste-
len op deze Auto-Show met
zijn VISA, maar ook Simca
heeft dergelijke plannen met
een nieuw model.
De Chrysler SIMCA Horizon,
waarvan er al 132.000 ge-
produceerd zi1n, heeÍt een
motor van 1442cc, die 69 pk
ontwikkelt. Kan concurreren
met alle auto's met die cilin-
derinhoud, want volgens de
fabrikant zijn er belangrijke
verbeteringen aangebracht :

zeer moderne produktieme-
thoden, waarvan er sommige
voor het eerst in Europa wor-
den toegepast, waardoor tij-
dens de gehele produktie
een zeer hoog kwaliteitspeil
gehandhaafd kan worden
(computer-gestuurde boor-
robots, elektronische contro-
le van schijf- en trommelrem-
men, enz). Tot dezelfde fami-
lie behoren de SIMCA 1307-
1308 GT en de Bagheera 7
pk: zij zijn met dezelfde mo-
tor uitgerust als de SIMCA
Horizon (1442 cc dubbele
carburateurs).
Evenals Renault heeft Simca
een breed assortiment,
waarin iedereen iets naar zijn
smaak kan vinden.
Vanaf oktober 1978 zullen
ook de achterbanken voor-
zien worden van veiligheids-
gordels.

Renault 5

Renault 16

Renault 30

De Automobielclub van Frankriik,
opgericht in 1895, nam in iuni 1898
het initiatief om op het terras van de
Jardin des Tuileries in Parijs een
internationale automobaeltentoon-
stelling te organiseren. Dat was de
eerste automobiel-show ter wereld.
De auto werd in het begin met een
zeker wantrouwen, bekeken en
daarom moesten de auto's die ten-
toongesteld zouden worden, eerst
met goed gevolg een proeÍrit aÍleg-
gen van Parijs naar Versailles en
terug...
Bij de opening van de Salon ver-

klaarde de Franse president Felix
Faure, : 'uw automobielen zijn bij-
zonder lelijk en ze stinken!..'
Niettemin waren er 269 exposanten
die hun produkt toonden aan
140.fi)0 bezoekers, waarmee bewe-
zen was dat, ondanks het wantrou-
wen, er toch een belangstelling be-
stond voor deze nieuwe manier van
voortbewegen. ln 1910 wordt de Au-
tomobiel Salon wegens zijn steeds
groter wordende sucoes en tot dan
toe steeds georganiseerd door de
Automobielclub van Frankrijk, ver-
zorgd door een comité waarin verte-
genwoordigers van de Franse con-
structeurs van automobielen, de
Franse constructeurs van rijwielen
en carrosseriebouwers zitting
hadden.

Kleine gebruiksauto's De Simca 1100 GLS

Renault Alpine



Tot 19Í4 wordt de tentoonstelling
jaarlijks gehouden (behalve in 1909
en 191Í) en trekt iedere keer meer
exposanten en bezoekers. De Eerste
Wereldoorlog onderbreekt vanzelÍ-
sprekend gedurende vijf jaar de ten-
toonstellingen.
ln 1919 wordt de draad weer opge-
nomen. De automobiel heeÍt een
groot aandeel gehad in de geallieer-
de overwinning - denk rhaar eens
aan de legendarische taxi's van de
Marne. De ontwikkeling is niet meer
te stuiten en de Íabricage verandert
langzaam maar zeker van het leve-
ren van handwerk in een industriële
opzet.
De salons worden weer ieder jaar
gehouden, met twee onderbrekin-
gen in 1920 en 1925, toen het Grand
Palais niet beschikbaar was wegens
kunsttentoonstell i ngen.
Tegelijkertijd met de eerste auto's
die in grote series vervaardigd wer-
den, stonden op de Salon de schit-
terende creaties van de Franse car-
rosseriebouwers van de jaren '30,
de.zwanezang van de 'auto naar
maat'.
ln 1946 wordt in Parijs het besluit
genomen om de traditie van de Ok-
tobersalon weer op te nemen. Het
was een wat merkwaardige zaak,
want de Franse auto-industrie ste!-
de nog niet veel voor en men was

nog bijna helemaal op het buiten-
land aangewezen! De toeloop was
ovenneldigend en hieraan kon afge-
Iezen worden, dat de naoorlogse
generatie het gemotoriseerd ver-
voer hoog op ziin verlanglijstje had
staan.
ln 1962 nam de Parijse-Autoshow na
vee! aarzeling en met een zekere
spijt, aÍscheid van het Grand Palais
en ging naar de Porte de Versailles.
ln deze nieuwe omgeving konden de
produkten veel overzichteliiker ten-
toongesteld worden. De Salon is
nog steeds jaarlijks, maar de expo-
sities van vrachtauto's enerziids en
die van rijwielen en motorfietsen,
worden om de twee jaar gehouden.
àVanaf het begin heeft de Autosalon
een grote rol gespeeld in de ontwik-
keling van betere auto's en een gro-
te verscheidenheid en an. Geduren'
de lange tijd stond het commerciële
aspect voorop: men kwam er kijken
en koos een auto die men vervol-
gens Iiet 'aankleden' door een
'koetswerkmaker'. Voor de con-
structeurs waren de orders die men
op de Salon kreeg een niet gering
deel van hun jaarliikse omzet.
ln de loop der jaren is de auto van
een luxe-artikel dat alleen voorbe-
stemd was voor een kleine, rijke
bovenlaag, geworden tot een ge-
bruiksartikel dat voor brede lagen

van de bevolking bereikbaar is.
Tegenwoordig is een auto-show een
enorme etalage, waar het publiek
vrijwel alle modellen auto's, Íietsen
en motorfietsen uit de hele wereld
kan zien, aanraken en eventueel
proberen. Hierdoor kan het publiek
goed vergeliiken en daarna een aÍ-
gewogen keuze maken.
Tot 1914 nam de Franse auto-
industrie de eerste plaats in, zowel
wat betreft omzet als de kwaliteit
van de produkten.
Tegenwoordig staan de Fransen wat
betreft techniek nog steeds aan de
top en wat betreft de produktie van
auto's nemen ze een vooraanstaan-
de plaats in, waarbij bijna de helft
van de gehele produHie naar het
buitenland uitgevoerd wordt.
Zo bezien bliift de Parijse Autosa-
lon, als eerste georganiseerd, een
belangrijke gebeurtenis in de inter-
nationale automobielwereld.

Denis Ferret

De Chrysler STMCA HORTZON GLS

De Matra Simca RANCHO

De Malra Simca BAGHEERA



DDe vrachtauto,s:
Op deze Parljse salon zijn niet
alleen personenauto's te bewon-
deren, ook de vrachtauto's zijn
goed vertegenwoordigd, in het bij-
zonder bij UNIC.
Als je deze gevaartes ziet, kan ik
me wel voorstellen dat je graag
vrachtwagenchauffeur of bus-
chauffeur wilt worden !

R0LLS ROYCE: pure perfectie

Elk jaar staat deze schitterende auto
weer op._de Saton. Hij trekt altijd
talloze kijkers, maar de ineesten zdl-
len nooit in staat zijn om hem te
kopen.
Frederick Henry ROyCE, die werd
geboren in 1863, zou echt verbaasd
zijn als hij het enthousiasme voor
zijn auto zou kunnen zien. Zijn sa-
menwerking met de zoon van Lord
Llangattock, ROLLS, was zo vrucht-
baar dat in 1906 het merk ROLLS-
ROYCE overal bekend stond als een
voorbeeld van automobielfabricage.

Sinds die tijd is die naam dat ook
gebleven. Van de Silver Ghost, die
tot 1925 gemaakt werd, tot de §ilver
§haQow, die in'1965 zijn intrede
deed, heeft ROLLS-ROYCE onder
andere vliegtuigmotoren en auto,s in
verschillende uitvoeringen gemaakt
met dezelfde perÍectie, waalbil vei_
ligheid en comÍort op de e-erste
plaats stonden.
Het meest bekende symbool van
Rolls-Royce is het beetdje dat op de
radiatordop staat. Het weid al in i gt t
gemaakt door Charles Sykes.

(
Op deze foto staat de VS l3(Xt cc die
werd gepresenteerd op de Salon 66_67
en de gouden roos ontving.

De UNIC - 12 meter autobus De nieuwe tractor UNIC 190-U-a5

Wetenswaardig-
heden
eerste FÍanse autorijbewijs: 24
augustus 1875, Amédée Bollée.
eerste bekeuring:
juli 

.1899, overschrijding van de
maxrmum snelheid door de gravin
van Uzes: 20 km/uur op de place
Saint Augustin.
eerste wegenbelasting :
ingesteld door Lodewijk XtV, op 30
december 1702, een belasting van
3 stuivers per dag voor elk riJtuig.
opgeheven in 1789.
LeveÉijden:
in te_O!, 1 tot 2 jaar. Sommigen
bestelden maar direct tien aut-o,s
tegelijk om ze een jaar later tegen
een bonus van 50OO tot 6000 goud_
Íranken weer door te verkopén.
ln 1898 (íe Saton):
Om de bezoekers te bewijzen datde tentoongestelde autó,s écht
konden rijden, moesten diezelfde
auto's eerst, onder controle van
deuruvaarders, een rit maken van
Parijs naar Versailles en terug
voordat ze in de stands geplaats-i
mochten worden.
Riibewiis:
ln Frankrijk in '1875, geldig in 5
departementen, '... op vooÍwaarde
dat drle dagen tevoren aan de
inspecteur van Rijkswaterstaat de
reisroute die gevolgd gaat worden,
wordt medegedeeld...'
Snelheidbeperfting: 10 maart 1899

- 30 km/uur buiten de stad, 20
km/uur binnen de bebouwde kom.(voor Frankrijk) parijse Salons
van 1970 tot 1976:
410 oproepen yoor verdwaalde
kinderen, ongeveer 10.000 kg aÍ-
val per dag
Íolders: 9(X) tot 1flX) kg per dag,
oat -wit zeggen 10.fl[ kg ilidens
de Salon peÍ Íabrikant.
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LEVEN EN WERK VAN ANDRÉ C|TROEN

AAN HEIBND VAN DE EÉRSTE WÉRÉLDOORLOG STORTÍE
DiÉ AOÉDIgE, DY|$AEHE INDUSTRIEEL ZICH OP DE
fuÍOFABRiCAOÉ

ANDRÉ ciTRoËN "oNrKoppELDÉ roorrHE&, EN BT DIilDE IEDEREEN ÍE WÉTFil

HItr "ROOK,' PUèLICITEIT .. HIf, LAAT ZItrN
NAAA IN LICHT PRItrKEN
OP DI EIFtrELTOREN...

. ZIJN ÍÉHTEN DOOR AFRIKA EN AZIEBEELD VAN BEÍROUWBAARHEID...
aET RUpsAUro's vÉsrtGDEN BIJ HEÍ

VOORTDUREND MQK HII DE AÀNhCHT
DOOR PERSBER\CHTEN OF DOOR KOSTBARF

KALENDERS ,.,
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DE U DAOINO DÉOIN T IN 1q53 ! DE PLOE6 KRItrOT
DERTIÉN /WNDEN DE TI]D VOOR DE SERIE

ER WORDT MT OEhCHEN OM
HS TRAOTON AVANT.

INTUSSEN VERBOUWT CITROéN DE' QUAI DE ]AVEL --

+N TE PA3SEN AAN DE PRADUKf IE VAN DE NIEUWE

DAO EN N&HT ZIAN ZE >EZIO,ZOALS INoENIEUR ËAIN TURA]: EEN BRIEANT WERKTUIOKUNDIOE..

ÍU AUOUSTUS 1q53 DE EERSTE PROTOTYPEN., 'S AVONDS
OEFENT AEN ER IN HET GEHE'A AEE 
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MMR HET GÉHEIA BLI]FT BEWMRD, EN FLAM\NIQ BERIoNI, EENITALIAANS BEELDHoUWER, aAAKT lN HET GEHEte cË Jrrrl rrevVERSTEVANDETMCTTou 
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lU DE HERFsT VAU 1q5-f, woRDEN PIANNEN
NAAts. EÉN AAERIKAAU€ FABRI€K OE

TUURD OA DC UOD1ÓE trPARA]'!UR tts

DAAR WORDT IÉT5 OP OErcNDEN
EN EIND FEBRBRI íq39..,

E!ENiUÉLE 6ELDíHiTITRS KOAEN NAAR DE
PROTOÍ+PE5 KIJKEN- ,Í 15 6EEN SUCCES ]

ALWEER PECH /oN AUforuqt,- *' D \-_L- u - rurr'! I
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IÉDÈRFÉ! 15 ÍEVREDEN ÉN DE BESTELL)UÓEN
Voí arEN AAAR DIE AvoUD

APA]L fq5í. DE OÉÉICIELE PRE3ENTATIE IS EEN SVCC€S

DIÉ WAOEN i3 ZO NIEUW/ ZO MOO\ ÉN OOED DAÍ ]É VROUW HEEL ZEKEF
DÉ VAKANTIE WIL AIS'EN OM HEM ÍÉ KOPEU \ ,,



F EEU WARE _!@a" ! uoo vooR DE auÍo€Èow rN okao-
BÉR? WoRDEN eO So éITRóëNS VÉRROCHÍ |

TWINTIE ]AAR BN6 rc AEN ZE OOK
DE AUTO VAN OAN6SfERS EN

&AAR óITROËN Z€LF I' MOE ÉN OVÉR-
SPANNEN, EEN ZWARE SCHULDENLAST
DRUKT OP HEU. Hrtr VÉRLAAT Z-N
FABRIEK EN ZOU NIEÏ 6ENIEÍEU VÀN
HET OROTE 59ÓCE VAN ZItrN AUÍO S,
Hrf, ST|ERF lN -1q5t

DE crrRoËN, "oE vooRwrELeruopn,>.
VINO '' KP EEO EEN WERELDFAÀA EN
WERD ZOIEÍS TYPIgCH FRAN9 ALS
WIJN EN KAAS ...

DÉ "VOORWIELAANDRI]IING "HAD HEUS
DIE OORLOb NIET NOD1O OM EOEUDAR{íH
TE WORDEN, HI] WAS HET AL EVENALS
ZIJN UITVINDER, ANDRE CITROEN, DE
ZOON VÀN EEN AA5TERDAA6E DIA,
ÀANT HAN DE LAAR

EINDE

Y{1JJ =f*n*'4'

IN ALLE DETECTIUE _ FILMS
fuL rTt E. ..

ZE BRMHTEN STEAMIN6 EN.,, SNELHEID !

IN DE TWEEDE WERELDOORLOO ZIEN WE DE
CIÍROENS EIGENLIf,K OVÉRAL, DE DUITSERS
LÉÉPEN BESLAG ÓP VELE HONDERDEN VAN DIE
WAGENS EN REDEN EREEE

ToT (fu RUgLAND ToE,..

^MR 
DE FSÈIÉK ZAL DEZÉ WA6EN NIET BOUWEN

SLÉCHTs DRIE ZULKE MODELLEN KWAAEN KLAAREN
DrE zrf,u NBeENS aeERtE vrNDEN,rcr wANrcRE.U.i§^Tr

N
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DÉ CIÍROÉN 211,15 PK EU DE GEHEIAZINNIÉE 2 2
EËN ÍwMLffÀL"Z2"WARÉN ER oPDE AuÍo-?B8ry.vAN
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Het grote merk HELLER heeÍt dit
meesterstukje uitgebracht in zijn se-
rie'Prestige'.
De kit telt meer dan 1000 onderde-
len, een indrukwekkend aantal, maar
dal zal ie niet verbazen als je weet'
dat het óomplete model langer is dan
59 cm en een breedte heeÍt van 22
cm.
Deze 'traction avant' (auto met
voonrielaandriiving) wordt aangebo-
den in drie verschillende versies: de
modellen 19,18, 1951 en 1952.
De auto is geheel gereconstrueerd
waarbil uitgegaan is van twee echte
auto's, die sPeciaal vooi dit doel
gekocht zijn. Toen ik de HellerÍabriek
in 1975 bezocht, zag ik dat de auto's
biina helemaal bedekt waren met
adntekeningen die als merktekens
voor de arbeiders ciienden. Een ui-
terst'geduldwerkje', waarvoor meer
dan 6&0 uur studie en arbeid nodig

NEEM VOOML DE TIJD!
Het zal ie niet lukken om dit model in
een daó oÍ een weekend in elkaarte
zetten.baarom is het misschien be-
ter om telkens een uurtje per dag aan
de bouw van dit model te besteden.
Dan moet je wel zorgen datle ergens
een rustig hoekje hebt, waar je alles
kunt lateà liggeh en waar geen klei-
ne kinderenlè model kunnen ruine-

ren. Op deze manier zie je je model
iedere dag 'groeien' tot het tijdstip
daar is, dat het aÍ is.
Het resultaat hangt heel sterk aÍ van
het geduld dat je bij het bouwen
betracht hebt.
lk wens je veel succes! 

Mister Kit

Een detail van de

l) De hydraulische en
elektrische leidingen
zijn natuurgetrouw

gereproduceerd.

6) banden:
origineel profiel

2) Ventilatie van de motor
en mobiele

3) Ophanging en
Íichtingassen
gemonteerd

op scharnieren.

waren! Maar het resultaat is ook
schitterend.
Het model wordt aangeboden in een
luxe-doos in de vorm van een kofÍer-
tje. lk denk dat ie wel zult begrijpen,
dat hier niet genoeg plaats is om het
hele model gedetailleerd te bespre-
ken. Dan zou ik al gauw de helÍt van
'KuiÍje' nodig hebben!
Maar Heller heeÍt alles keurig
verzorgd, en een meer dan comPlete
handleiding staat ie ten dienste als
ie aan het werk gaat.
Het beste advies dat ik ie kan geven
is (en dat geldt trouwens voor alle
modellen):

.^,\_7

Het Ínodel op 1/8. We kunÍren nel zeggen dat l-leller ziclrzelÍ overtroÍÍen heeft.

5) 2 schokbrekers
naar keuze te monteren


