
Bulletin 6  
Het is zover. De promotieflyer is klaar en zal deze  week naar alle ons bekende Puch en Tomos 
oldtimerclubs gezonden worden. 

Het is een hele bevalling geweest, maar we zijn er tevreden over. Voorlopig gaan we voor de 
Puch VS50, de MV50 en de Tomos 3L. De Tomos 4L moet  heel even geduld hebben. Waarom? 
Omdat het frame afwijkt van die van de VS/MV en de Tomos 3L en er dus een nieuwe mal voor 
gemaakt moet worden. Dat maakt het hele project een  dure aangelegenheid, terwijl we niet 
goed konden vaststellen hoeveel belangstelling er w erkelijk is. Daarnaast speelde de prijs een 
grote rol. Die hebben we nu relatief laag kunnen ho uden. Zo krijg je een prachtig product  
tegen een nette prijs.  De komende maand moet voldo ende duidelijk worden hoe enthousiast 
Puch en Tomosbezitters werkelijk zijn .  

In de pdf flyer kun je in de tekst ( derde kolom) o p de link www.wsi-models.com/nl/puch-tomos  
klikken, waarna je op de website van WSI Models Wou denberg uitkomt. Daar kun je je interesse 
tonen door het formulier in te vullen met de keuze van de door jou gewenste modellen. Je hoeft 
niets te kopen, het invullen verplicht tot niets! U it de response kunnen we dus wel afleiden hoe 
groot de belangstelling is. 

Wie enigszins bekend is met Puch en 
Tomos en graag zo’n model wil 
hebben wordt aangeraden om het 
formulier in te vullen. Bij de kolom 
“remarks/opmerkingen” kun je nog 
aanvullende informatie geven. De 
kleurstellingen zullen naar alle 
waarschijnlijkheid de standaard 
(fabrieks)kleuren zijn. Dat wil zeggen 
voor Puch: zwart; zwart beige; zwart-
okergeel; zwart-rood; rood-beige; wit; 
groen-beige (de boswachter!) en voor 
de Tomos waarschijnlijk zwart en zilvergrijs. Dat z ijn even de uitgangspunten. 

Intussen zitten we niet stil; gaan we door met de o ntwikkeling en hopen zo het model voorjaar 
2010 voor iedereen beschikbaar te hebben. Eerder lu kt niet vanwege de productietijd. We 
zullen moeten aansluiten in de “production-slots” v an de fabriek in China. Maar voor het zover 
is moet er nog een prototype gemaakt worden…. 

Tot het volgende bulletin. 

Met vriendelijke groet, 

Cor van Breukelen 

07.07.2009 

 

 

 

 


