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De  constructietekeningen 
 
 
Weer een stap verder...! 
Van de week – donderdag 26.11. a.s. zitten Henk de Kaste en ik bij WSI om de daar gemaakte 
constructietekeningen in te kleuren, om te draaien en er nog veel meer mee te doen. Het wordt 
almaar spannender. Steeds meer mensen reageren, kijken op onze website, stellen via de email  
allerlei vragen over de uitvoering en willen –kortom- het naadje van de kous weten! “Komt er ook 
een met een buddy seat”? ; “ik wil graag een grijs Denfeld zadel en een chromen kikkerbek..”! 
Een van de liefhebbers ziet liever een paarse MV50 terwijl anderen dat weer een foute kleur 
vinden. Maar ja, over smaak valt niet te twisten, toch? 
En zo komt er van alles binnen.  Heel vriendelijk bood Dhr.Ozinga een originele kleurenkaart aan. 
De kaart zat in een oud dealerboek en gezien ons voorlaatste bulletin over de kleurstellingen leek 
het hem een aardige geste de kaart voor gebruik aan te bieden. De kaart was uiteraard bekend en 
het proces van de kleurstellingen was al 
afgerond. 
  
We, d.w.z. WSI, Bevro en deze 
achtenswaardige club doen van alles om die 
vragen steeds weer te beantwoorden. Maar er is 
nog meer. Richard Fey van onze club heet een 
stel pracht posters gemaakt!  Die laten we jullie 
heel snel zien. Eerder kan niet want die 
tekeningen moeten eerst klaar en ingekleurd 
zijn en dan pas kunnen de ontwerpen op de 
poster gezet worden. Maar het zijn juweeltjes, 
zeg maar vanaf de geboorte “collectibles” 
Sterker nog: ingewijden willen al afdrukken van 
die posters...! 
 
In het volgende bulletin aan het einde van deze week, laten we weer meer van de vorderingen 
zien. 
 
 
Tot dan! 
 

Met vriendelijke groet,                 mooi?... 
Cor van Breukelen 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

            Bestellen kan alleen via  

           http://brommer.bevro.nl 

 Hét adres om je modellen te bestellen! 
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