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Blz. 82. Lijst van Clubllotels der Kon. Ver. Java Motor Club. 
Bandoeng: Hotel Homann. 
Bondowoso: Hotel Hoeke. 
Lembang: Grand Hotel Lembang (voor één jaar.) 
Magelang: Hotel Merbaboe 34 KM. van Magelang. 
Tjilatjap: Hotel Bellevue, Eigenaar P. Wouters. 
Toewel ten Z. O. van Balapoelang; Berghotel Toewel. 
Tosari: Hotel Bromo. 

Blz. 83. Alphabetische lijst van plaatsen op Java en Madoera per 
auto bereikbaar met vennelding van de namen der aan
wezige Hotels. 
Dander 121

/ , KM. ten Zuiden van Bodjonegoro, een 
eenvoudig hotel in de buurt van de bron met zwem
gelegenheid. 

Pangendaran: Badhotel Pangendaran. Vergunning vragen 
bij Dir. Gew. Werken, Bandoeng. 

Pemalang: Hotel de Zoete Inval. 
Tjilaoet Eureun: Grand Hotel Tjilaoet Eureun ten Zuiden 

van Pameungpeuk. 
Blz. 87. Lijst van Passanggrahans op Java en Madoera. 

Soebang Gouvernements Passanggrahan. Verblijf goed
kooper dan in Passanggrahan der Mij. tot exp!. der 
Pamanoekan en Tjiassemlanden. 

Blz. 144 . Lijst van Bronnen en Badplaatsen op Java. 
Residentie Rembang. 
Badplaats Soelang, te Soelang in den weg Rembang-Blora. 
Onder Residentie Rembang : Beron moet 'zijn Bron. 

Blz. 180. De Taxe de séjour voor vreemde automobilisten in 
frankrijk: 

Reizen door frankrijk. 

Voor repatrieerenden, die In het Zuiden van Europa debar
keeren, om dan de reis naar Nederland via frankrijk per auto
mobiel te maken, is het volgende van belang. 
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Vreemdelingen, die per automobiel ol motorrijwiel Frankrijk 
bezoeken, moeten zich bij eerste binnenkomst in dit land voor
zien van een "laissez-passer", welke tot dusverre alleen voor 
den tijd van twee dagen, een maand ol twee maanden ver
krijgbaa r was . 

Hierin is thans een gunstige verandering gekomen, doordien 
men in het vervolg voor een vooraf te bepalen aantal dagen (tot 
een max imum van 60 in het jaar) een "laissez-passer" kan krijgen 
tegen betaling van Ir. 2.50 per dag. 

Wanneer men langer iJl Frankrijk wil blijven, kan men bij de 
Ontvangers der Indirecte belastingen een permis de circulation 
krijgen tegen betaling van 20 centimes per paardekracht van den 
motor per dag. De geldigheidsduur van deze permis kan echter 
niet langer zijn dan tot het eind van het loopend kwartaal. Daarna 
wordt men ge lijkgesteld met inwoners van Frankrijk en moet 
men dus voor drie maanden belasting betalen. 

Wie tegen het eind van een kwartaal een •. Iaissez-passer" 
aanvraagt, zal goed doen , hiermede rekening te houden. De 
kwartalen eindigen 31 Maart, 30 Juni . 30 September, 31 December. 

Voorbeeld : 
Iemand komt op 12 Maart Frankrijk binnen met een 20 P. K. 

automobiel en koopt een " laissez-passe r" voor veertien dagen 
à Ir. 2.50 per dag, dus Ir. 35.- Na verloop van deze veertien 
dagen wenscht hij nog eenige weken in Frankrijk te blijven, 
zoodat hij een permis de circulation gaat koopen . Echter kan hij 
deze nog maar voor zes dagen krijgen, tegen betaling van Ir. 24.
(20XO.20=fr. 4. X 6 = fr. 24.-) en moet hij ingaande 1 April 
een kwartaal gewone Fransche belasting betalen, zijnde ca 
Ir. 250 - , ook al blijft hij slechts tot b. v. 15 April in Frankrijk. 
Hij heeft daarvoor dan totaal ongeveer Ir. 300.- betaald, terwijl 
het hem slechls Ir . 87.50 gekost zou hebben, indien hij terstond 
een " laissez-passer" voor 35 dagen ge nomen had. 

IX 
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HOOFDSTUK 
I 

VERORDEN INGEN 
BEPALINGEN EN REGELINGEN 
BETREFfENDE HET MO TORISME 





INTERNATIONALE WEGCODE 

voor den automobilist, uitgegeven door de Associatiol1 
Internationale des Automobil es-clubs Reconnus. 

Artikel I. 

Op den vrijen weg kan men over het midden van den weg 
beschikken, maar onder de voorwaarde ter rechterzijde voldoen
de ruimte vrij te laten, zoodat het voorbijrijden door een in 
dezellde richting vlugger rijdend voertuig mogel ijk is. 

Artikel 2. 

Ontmoeting van 2 voertuigen. 

a) Twee voertuigen, die in tegengestelde richtin g rijdende, 
elkaar onlmoeten, zullen elk op zich zeli links aanhouden. 

Zij moeten de snelheid matigen in het geval, dat de weg zoo 
smal is, dat ter plaatse van de ontmoeting de ruimte tusschen 
de beide voertuigen ni et voldoende groot is. 

De snelheid moet zelfs teruggebracht worden tot die van een 
voetganger, wanneer de weg zoodanig is, dat het ontmoeten 
moeilijkheden oplevert, b.V. een zeer nauwe weg of zulk een, 
waarvan de doorgang op dat oogenblik door eene tram, een 
opeenhooping van materialen of andere oorzaken vernauwd is. 

b) Als twee voertuigen elkaar in dezelfde richting voorbij
gaan, moet het voorste steeds links van den weg blijven. 

Het voertuig, dat voorbij wil gaan, moet zijne aanwezigheid 
door hoornsignalen kenbaar maken en niet voorbijrijden aleer de 
vrije ruimte voldoende groot is. 

c) Men . mag noo it een voerhiig voorbijrijden in eene krom
min g van den weg of tijdens het doorrijden van bebouwde 
kommen in landeiijke gemeenten, tenzij het andere voertuig stilstaat. 

Artikel 3. 

Bochten. 

a) In open bochten, d. w. z. waar het uit zicht over de ge
heele uitgestrektheid van den weg onbelemmerd is, is het niet 
bepaald noodzakelijk de snelheid te matigen. 
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h) In bochten, waarvan een gedeelte van den weg bedekt is, 
moet men de snelheid zoodanig matigen, dat men op tien Meter 
stoppen kan, 

Deze verplichting 1110et in heuvelachtige streken nog strenger 
in acht genomen worden, 

c) In geen geval mag men, onder welk voorwendsel ook, de 
linkerzijde van den weg verlaten: ook moet men den hoorn 
gebruiken, 

d) In geval van volstrekte onmogelijkheid, b,v, als het Iinksche 
gedeelte door een hindernis belemmerd is, zal de automobilist 
verplicht zijn den rechterkant van den weg te volgen, maar dan 
moet hij met zulk eene snelheid rijden, dat hij op minstens 3 Meter 
afstands stoppen kan; tevens moet de hoorn voortdurend gebruikt 
worden, 

Artikel 4, 
Kruising van wegen. 

a) Indien het kruispunt der wegen geheel open ligt, d.W.z. als 
het gezicht door niets belemmerd wordt, is men niet verplicht 
de snelheid te matigen, wanneer de weg vrij is. 

Indien daarentegen twee voertuigen zich naar het kruispunt toe 
bewegen, moet die bestuurder, die het andere rijtuig aan zijne 
linkerhand ziet, daarvoor den doorgang vrij laten, hoe breed de 
wegen betrekkelijk ook mogen zijn; hij moet dus langzamer 
rijden en zoo noodig stilhouden. 

b) Als het kruispunt zoodanig is, dat het uitzicht onmogelijk 
of ook slechts belemmerd is, moet elk voertuig, dat het kruis
punt nadert, zijne snelheid zoodanig verminderen, dat men op 
10 Meter stoppen kan. 

Indien, met zulk eene verminderde snelheid op het kruispunt 
aankomende, twee rijtuigen elkaar plotseling ontmoeten en kans 
hebben tot botsen, zoo moet elke bestuurder steeds naar links 
draaien al doet deze beweging hem voor het oogenblik zijn 
weg verlaten. 

Artikel 5. 

Doorrijden van be'bouwde kommen. 

a) Bij het doorrijden van steden moet men zich onderwerpen 
aan de speciale bepalingen . 

b) Bij het doorrijden van dorpen moet de snelheid zoo zeer 
worden verminderd, dat men op 10 Meter kan stilstaan, mits de 
weg breed is, en op 3 Meter, zoo deze zeer smal is. 
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Het gebruik van den hoorn is verplichtend bij het naderen van 
alleenstaande huizen. 

Artikel 6. 

Ontmoetingen. 

Bij het naderen van menschen of dieren moet men ze waar
schuwen door hoornsignalen, totdat hunne opmerkzaamheid opge
wekt is, en langzamer rijden, als de weg smal is. 

Wanneer de dieren teekenen geven vall vrees, moet men zon
der uitzondering langzamer rijden en zoo noodig het rijtuig doen 
stilstaan en zelfs den 1I10tor doen ophouden. 

Artikel 7. 

Personen ongelukken. 

In geval van een ongeluk moet men stilhouden en op alle 
mogelijke wijzen hulp verschaffen aan de slachtoffers van he! 

ongeval. 
Als eventueele verwonden in veiligheid zijn en van medische 

hulp verzekerd, moet men onverwijld alles noteeren, wat van 
belang zal kunnen zijn ten opzic hte van het bewijs der omstan
digheden, waaronder het ongeluk is gebeurd. 

Artikel 8. 

Eene op het oogenblik van het ongeluk voorbijkomen de auto
mobiel zal eve neens verpl icht zijn stil te houden om allereerst 
hulp te verleen en aan de verwonden en daarna aan de andere 

betrokkenen. 

Artikel 9. 

Averijen, pannes, ongelukken aan het voertuig. 

a) Elke automobilist moet zijn sportbroeder helpen, wanneer 
deze hem erom vraagt. 

b) Een in verlegenheid zijnde Automobilist vraagt hulp op 
de volgende wijze: 
I. Als het dag is: door een arm omhoog te steken met het 

gezicht gekeerd naar het rijtuig, dat men verzoekt stil te 
houden, of door op duidelijk zichtbare wijze eene witte vlag 
uit te steken, waartoe men zijn zakdoek kan gebruiken. 

2. Des nachts: door éé n der lantaarns dwars op den weg heen 
en weer te zwaaien. 
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Artikel 10. 

Ingeval van gebrek aan benzine moet de automobilist, wien 
erom gevraagd wordt, hetgeen hij te veel heeft aan den vrager 
afsta'an. Deze benzine moet à contant worden betaald. 

INTERNATIONAAL VERDRAG BETREFFENDE HET 
VERKEER MET AUTOMOBIELEN. ') 

- De ondergeteekenden, gevolmachtigden van de na te noe
men Regeeringen, te Parijs in confereniie vereenigd van 5 tot 
11 October 1909, hebben, ten einde zooveel doenlijk het inter
nationaal verkeer met automobielen te vergemakkelijken, het 
volgende verdrag vastgesteld. 

Opgenomen in Ned. Ind. Staatsbi. 1917 No. 72, 

Artikel I. 

Voorwaarden. waaraan automobielen moeten voldoen om 
tot verkeer op den openbaren weg te worden toegelaten. 

Om tot het internationaal verkeer op den openbaren weg te 
worden toegelaten, moet een automobiel hetzij geschikt be
vonden zijn om in gebruik te worden genomen na onderzoek 
ten overstaan van het bevoegd gezag of van eene vereeniging 
daartoe door bedoeld gezag gemachtigd, hetzij behooren tot 
een type, dat op dezelfde wijze deugdelijk is bevonden. 

Het onderzoek moet in het bijzonder de volgende plinten 
betreffen: 

10. De toestellen moeten nauwkeurig werken en er op 
berekend zijn om zooveel mogelijk elk gevaar voor brand of 
ontploffing te voorkomen; om niet door gedruisch rij- of 
trekdieren te verschrikken; om geen enkel ander gevaar voor 
het verkeer op te leveren en de voorbijgangers niet ernstig door 
rook of damp te hinderen. 

2°. De automobiel moet voorzien zijn van de volgende 
toestellen: 

a) een krachtig stuurtoestel, waarmede wendingen gemakke
lijk en nauwkeurig gemaakt kunnen worden; 

ó) twee onafhankelijk van elkaar werkende, genoegzaam 
afdoende reminrichtin!!en. Ten minste een van beide moet snel 
werken en rechtstreeks op de wielen of op onmiddellijk 
daarmede verbonden remschijven of trommels; 

I) Ned. lndie is tot dit verdrag toegetreden in 1917. 
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c) eene inrichting in staat om bij het bestijgen zelfs van 
steile hellin ge n teru gloope n geheel te beletten, voor het geval 
dat een der reminrichtinge n niet aan deze voorwaarde voldoet. 

Een automob iel va n grooter eigen gewi cht dan van 350 kilo
gram moet voorzien zjjn van eene inrichting, waarmede men 
van de zitplaats des bestuurders het rij tuig door middel van den 
motor achteruit kan doen rijden. . 

3'. De inri chtin gen tot bedien ing van de automobiel moeten 
zoodani g zijn gep laatst, dat de bestuurder ze veilig kan doen 
werken zonder de aandacht op den weg te s taken. 

4'. De automobiel moet zijn voo rzie n van platen, waarop 
zijn aangegeven de fabriek en het labrieksnumm er van het 
chassis, . het vermogen in paardekrachten van den motor of 
het aantal en de boring der cylinders en het eigen gewicht 
van het rijtuig. 

Artikel 2. 

Voorwaarden, waaraan bestuurders van automobielen 
moeten voldoen. 

De bestuurder van een automobiel moet de hoedanigheden 
bezitten , die voor de openbare veiligheid genoegzamen waar
borg schenken. 

Wat aangaat het internationaal verkeer mag niemand een 
automobiel besturen, tenzij hij daartoe heeft ontvangen een 
bewijs van toelating, hetwelk door het bevoegd gezag ol door 
eene vereeniging, daartoe door bedoe ld gezag gemachtigd, 
wordt afgegeven, nadat de belanghebbende bewijs van zijne 
geschiktheid zal hebben gegeven. 

Het bewijs van toelating kan niet worden gegeven aan per
Sonen beneden den 18-jarigen leeftijd. 

Artikel 3. 

Afgifte en erkenning van de internationale rijbewijzen . 

Ten einde voor het internationaal verkeer te waarborgen, 
dat aan de in de artikelen I en 2 gestelde voorwaarden is 
voldaan, worden internationale rijbewijzen afgegeven volgens 
bijgevoegd model en aanwij zi ngen (b ijlagen A. en B.). 

Deze rijbewijzen zijn geldig gedurende een jaar, te rekenen 
van den dag van afgifte. 
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De daarin vervatte geschreven opgaven moeten steeds in 
Latijnsche letter of Engelsche schrijfletter gesteld worden . 

De internationale rijbewijzen, welke zijn afgegeven door het 
bevoegd gezag van een der contracteerende Staten of door 
eene vereeniging daartoe door bedoeld gezag gemachtigd, en 
in het laatste geval zijn gewaarmerkt door dit gezag, geven 
vrijep toegang tot het verkeer ' in alle overige contracteerende 
Staten en worden aldaar zonder nader onderzoek al·s geldig 
erkend. 

Erkenning van internationale rijbewijzen kan worden ge
weigerd: 

10. wanneer aan de voorwaarden, waaronder zij naar de 
beginselen der artikelen 1 en 2 zijn afgegeven, klaar
blijkelijk niet meer wordt voldaan; 

20. wanneer de bezitter of de bestuurder van een automobiel 
niet een nationaliteit bezit van een der contracteerende 
Staten. 

Artikel 4. 

Aanbrengen der nummers van inschrijving 
aan de automobielen. 

Oeen automobiel mag van het eene land naar het andere 
overgaan, tenzij duidelijk zichtbaar aan de achterzijde, be
halve eene nationale nummerplaat, is aangebracht eene plaat 
met letters ter onderscheiding van de nationaliteit. De afmetingen 
van deze plaat, de letters en afmetingen van deze worden 
vastgesteld in eene lijst, welke aan dit verdrag is gehecht 
(bijlage C). 

Artikel 5. 

Waarschuwingstoestellen , 

Een automobiel moet voorzien zijn van een hoorn met 
zwaren toon voor het geven van waarschuwingssignalen. 
Buiten de bebouwde kommen staat het vrij bovendien gebruik 
te maken van andere signaaItoestellen, met inachtneming van 
de reglementen en gebruiken van het land, 

Met het invallen der duisternis moet een automobiel voor
zien zijn van twee lantaarns aan de voorzijde en van een licht 
aan de achterzijde, welk laatste in staat is om de teekens op 
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de platen leesbaar te doen blijven. De weg moet aan de 
voorzijde over voldoenden afstand verlicht worden, maar in 
stedelijke bebouwde kommen is het bezigen van ve rbl indende 

verlichting steeds verboden. 

Artikel 6. 

Bijzondere voorzieningen omtrent motordrie- en 
tweewielers . 

Op motordrie- en -tweewielers zijn de voorschriften van dit 
verdrag van toepassing, behoudens de volgende wijzigingen: 
10. de inrichting om terugloopen te beletten, als bedoetd in punt 

2 van artikel I onder letter C. is niet vereischt, evenmin 
als de inrichting om achteruit te rijden; 

20. ten aanzien der verlichting kan worden volstaan met één 
lantaarn, aangebracht aan de voorzijde van het motorrijwiel. 

30. voor motorrijwielen zijn de afmetingen van de plaat ter 
onderscheid in g van de nationatiteit slechts 18 centimeter in 
horizontale en 12 centimeter in verticale richting; de letters 
zijn 8 centimeter lang en de breedte harer strepen la milli
meter; 

4'. de hoorn der motorrijwielen moet een schellen toon hebben. 

Artikel 7. 

Tege}1komen en inhalen van voertuigen . 

Bij het tegenkomen of inhalen van andere voertuigen . moeten 
de bestuurders van automobielen de gebruiken der streek, waar 
zij zich bevinden, stipt in acht nemen. 

Art iket 8. 

Plaatsing van waarschuwingsborden op den 
openbaren weg. 

De contracteerende Staten verbinden zich ieder naar ge lang 
van zijne bevoegdheid er voor te waken, dat langs de wegen ter 
aanduid in g van gevaarlijke weggedeelten geen ande re teekens 
w orden gep laatst dan die, waarvan eene lijst bij dit verd rag is 
gevoegd (bijlage 0.). 

Intussche n kunnen in dit stelsel door de Regeerin gen der COIl

\racteerende Staten met gemeen overleg wijzigingen worde n 
gebracht. 
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. Aan dit stelsel van teekens kan worden toegevoegd een teeken 
ter aanduiding van kantoren der invoerrechten en houdende 
bevel te stoppen, evenals een tweede ter aandu iding van tol
huizen of van kantoren der plaatselijke belastingen. 

De Regeerin;;en zullen eveneens waken voor het in acht 
nemen van de volgende beginselen: 
1°. in het algemeen bestaat er geen aanleiding belemmeringen, 

gelegen binnen bebouwde kommen, door waarschuwings
borden aan te duiden; 

2'. de borden moeten op ongeveer 250 Meter vóór het aan te 
duiden weggedeelte worden aangebracht, tenzij de plaat
selijke toestand zich hiertegen verzet. Wanneer de afstand 
van het teeken tot de plaats der belemmering zeer aanmerkelijk 
van 250 Meter verschilt, worden bijzondere voorzieningen • 
getroffen; 

3°. de waarschuwingsborden moeten loodrecht op de richting 
van den weg worden geplaatst. 

Artikel 9. 

Algemeene voorzieningen. 
De bestuurder van een automobiel is gehouden in elk land zich 

te gedragen naar de aldaar geldende wetten en reglementen 
betreffende het verkeer op de openbare wegen. 

Een uittreksel uit die wetten en reglementen kan hem bij 
inkomst in een land worden ter hand gesteld aan het kantoor der 
invoerrechten, waar de douane-formaliteiten worden vervuld. 

Artikel 10. 

a) Dit verdrag zal worden bekrachtigd en de nederlegging 
der akten van bekrachtiging zal geschieden op I Maart 1910. 

b) De akten van bekrachtiging zullen worden nedergelegd in 
de archieven van de Fransche Republiek. 

c) Het feit der nederlegging van de akten van bekrachtiging 
zal worden vastgesteld bij proces-verbaal, te onderteekenen door 
de vertegenwoordigers der daaraan deelnemende Mogendheden 
en door den Minister van Buitenlandsche Zaken van de Fransche 
Republiek. 

d) De Mogendheden, die niet in de gelegenheid geweest zijn 
om haar akte van bekrachtiging den Isten Maart 1910 te doen 
nederleggen, zullen dit kunnen doen door middel van eene schrif
telijke kennisgeving aan de Regeerlng der Fransche Republiek, 
vergezeld' van de akte van bekrachtiging. 
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e) Oew"armerkt afschrift van het proces-verbaal omtrent de 
eerste nederlegging der akten van bekrachtiging, van de kennis
gevingen, vermeld in de voorgaande alinea, alsmede van de 
daarbij behoorende akte van bekrachtiging, zal onverwijld door 
toedoen van de Fransche Regeering langs diplomatieken weg 
worden toegezonden aan de Mogend heden , die dit verdrag hebben 
geteekend. In het · geval, bedoeld in de voorgaande alinea, zal 
gezegde Regeering gelijktijdig mededeeling doen van del! dag van 
ontvangst der kennisgeving. 

Artikel 11. 

a) Dit verdrag is van rechtswege slechts van toepassing op 
het moederland der contracteerende Staten. 

b) Ingeval een dier Staten dit verdrag wenscht in werking te 
brengen in zijne koloniën, bezittingen of protectoraten, moet hij 
van zijne bedoeling uitdrukkelijk doen blijken in de akte van 
bekrachtiging, of door schriftelijk tot de Fransche Regeering eene 
bijzondere kennisgeving te richten, welke in de archieven van 
deze Regeering zal worden nedergelegd. 

Indien de betrokken Staat deze laatste wijze van handelen 
kiest, zal gezegde Regeering onverwijld aan alle andere con
tracteerende Staten gewaarmerkt afschrift van de kennisgeving 
doen toekomen met opgaaf van den dag van ontvangst daarvan. 

Artikel 12. 

a) De Mogendheden, welke dit verdrag niet hebben getee
kend, kunnen er toe toetreden. 

b) De Mogendheid, die wenscht toe te treden, geeft hiervan 
schriftelijk kennis aan de Fransche Regeering onder toezending 
van de akte van toetreden, welke in de archieven van gezegde 
Regeering zal worden nedergelegd. 

c) Deze Regeering zal onverwijld aan alle andere contractee
rende Mogendheden gewaarmerkt afschrift van de kennisgeving 
en van de akte van toetreding doen toekomen, onder opgaaf van 
den dag van ontvangst der kennisgeving. 

Artikel 13. 

Dit verdrag zal voor de Mogendheden, die aan de eerste ne
derlegging van de akten van bekrachtiging hebben deel genomen, 
van kracht zijn den I sten Mei 1910, en voor de Mogendheden, 
die haar later bekrachtiging of tot haar toetreden , alsmede ten 
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aanzien van de koloni~n, bezittingen of protectoraten, welke niet 
in de akte van bekr1chtigiilg zijn vermeld, den Isten Mei vol
gende op het jaar waarin de kennisgevingen, bedoeld in artikel 
10, alinea d, artikel 11, alinea b, en artikel 12, alinea b, door 
de Fransche. Regeering zijn ontvangen. 

Artikel 14. 

Ingeval een der contracteerende Mogendheden dit verdrag 
mocht willen opzeggen, moet van de opzegging schriftelijk ken
nis worden gegeven aan de Fransche Regeering, die onverwijld 
gewaarmerkt afschrift van de kennisgeving aan alle andere 
Mogendheden zal doen toekomen, onder mededeeling van den 
dag van ontvangst der kennisgeving. 

De opzegging zal slechts van kracht zijn ten aanzien van de 
Mogendheid die haar heeft gedaan, en niet eerder dan een jaar 
nadat de kennisgeving de Fransche Regeering heeft bereikt. 

Artikel 15. 

De op gezegde Conferentie vertegenwoordigde Staten zullen 
tot onderteekening van dit verdrag worden toegelaten tot 15 
November 1909. 

Gedaan te Parijs, den Ilden October 1909, in één exemplaar, 
waarvan afschrift zal worden gegeven aan alle Regeeringen die 
het verdrag hebben geteekend. 

Volgen de handteekeningen der ambassadeurs van Duitschland; 
Oostenrijk en Hongarije; Belgi~; Bulgarije; Spanje; Frankrijk; 
Groot-Britannië; Griekenland; Italië; Monaco; Montenegro; Ne
derland; Portugal; Rumenië; Rusland; Servi~. 
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Bijlage A. 

(Inhoud van het titelblad.) 

Verkeer met automobielen. 

Internationaal Verdrag van 1909 

Internationaal rijbewijs voor tijdelijk verkeer 
in het buitenland. 

Dit boekje is geldig, in alle contracteerende Staten I). 
gedurende één jaar van den dag van afgifte af. 

Plaats; 
Dag: 

Afgifte van het boekje. 

(Stempel van het bevoegd gezag.) (Onderteekening van het be
voegd gezag of van de be
trokken vereeniging met visa 
van bedoeld gezag.) 

I) Deze Staten zijn de volgende : 
Zie blz. 12. 
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(Inhoud van een der binnenbladen.) 
(I Voorzijde, met uit te vouwen laatste blad.) 

KONINKRIJK. . 

Gegevens omtrent het voertuig. 

Eigenaar: Naam. . . 
Voornaam. 
Woonplaats 

Soort (wagen, driewieler, enz.) 
Fabriek. . . . . . 
Type van het chAssis. . 
Volgnummer in de serie 
het chàssis 

van het type of fabrieksnummer van 

Motor: Aantal cylinders. . . 
Vermogen van den motor (in paardekrachten) of bo
ring der cylinders 

Koetswerk: Vorm 
Kleur. . . . . 
Aantal ziiplaatsen 

Eigen gewicht van het voertuig (in kilogrammen). 
Nummer van inschrijving, dat op de nationale plaat moet voor-
komen . . . . .. ......... . 

Gegevens omtrent den bestuurder of bestuurders. 

Naam . . (Photographie.) 
Voornaam. . (Stempel van het bevoegd gezag.) 
Geboorteplaats. 
Geboortedag. 
Woonplaats . 
(H Achterzijde.) 

KONINKRIJK 

Visa van de inkomst in 
Plaats. 
Dag .. . 

. De. . . der 
in voerrech ten. 

(Stempel van het kantoor 
der invoerrechten.) 
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Visa van het vertrek uit . 
Plaats. 
Dag . . 
De .. 
in voerrechten. 

der 

(Stempel van het kantoor der 
in voerrechten.) 



Uitsluiting van een 
bestuurder. 

Den heer . . .. (n"am en 
voornaam), hierboven toegela
ten door het bevoegd gezag 
van ... (land) " is de be
voegdheid on tnomen Ollt de 
automobiel te besturen op .. 
grondgebied, ingevolge .... 
(Stempel van het bevoegd 

gezag.) 
Te . .. , den .. .. . . 
De ..... (onderteekening). 

Bijlage B. 

Toelating van een njeu
wen bestuurder. 

Te . . . , den .. 
De . . . (onderteekening) 

(Photographie.) 
(Stempel van het bevoegd 
gezag.) 
Naam. 
enz., enz. 

In het internationaal rijbewijs worden het titelblad, het ee rste 
binnenblad en het laatste blad gesteld in de taa l, voorgeschre
ven door de wetgeving van het land van uitgifte. De overige bin
nenbladen, in getal overeenkomende met dat der verdere contrac
teerende Staten, worden elk in de taal van het betrokken land 
gesteld. 

De definitieve vertaling der rubri eken in de verschillende talen 
zal aan de Regeering van de Fran sche I~epubliek door de overige 
Regeeringen worden medegedeeld, ieder voor zoo veel haar betreft. 

Bijlage C. 

Het onderscheidingsteeken van het land van herkomst bestaat 
uit een eironde plaat van 30 centimeter breed en 18 centimeter 
hoog, bevattende een of twee in zwart op witten grond geschil
derde letters. Voor de letters dien t de Latijnsche hoofdletter. Zij 
zijn ten minste 10 centimeter hoog, met strepen van 15 milli
meter dik. De tetters ter onderscheiding van de verschill ende 
landen zijn: 

Duitschland D; Oostenrijk A; België B; Spanje E; Vereenigde 
Staten US; Frankrijk F; Groot-Brittannië OB; Griekenland OR; 
Hongarije H; Italië I; Montenegro MN; Monaco MC; Nederland 
NL; Portugal P; Rusland R; Rumenië RM; Servië SB; Zweden S; 
Zwitserland CH; Ned.-Indië I. N. 
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Bijlage D. 

16 

WAARSCHUWINGSBORDEN OMTRENT 
BELEMMERINGEN. 

(Uitholling overdwars) . 

(Spoorweg overgang). 



(Bocht). 

(Kruispunt). 
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REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN MOTORRIJTUI
GEN OP DE OPENBARE WEGEN IN 

NEDERLANDSCH-INDI~. 

Ind. Staatsbi. van 1917 No. 73, in werking getreden op 
October 1917. 

Artikel I. 

In dit reglement wordt verstaan: 
onder motorrijtuigen alle rij- of voertuigen bestemd om uit

sluitend of mede door eene mechanische kracht, op of aan het 
rij- of voertuig zelf aanwezig, anders dan langs spoorstaven 
te worden voortbewogen. Straat- en wegwalsen worden niet 
als motorrijtuigen beschouwd. Op motorrijtuigen door open
bare besturen gebezigd ten behoeve van de brandweer, de 
straatbesproeiing of den reinigingsdienst is dit reglement 
niet van toepassing; 

onder motorrijwielen alle mo,torrijtuigen die voorzien zijn van 
een zadel als zitplaats van den bestuurder; 

onder wegen alle rijwegen, met inbegrip van de bermen, 
goten en glooiingen, welke voor het openbaar verkeer open
staan; 

onder bestuurder van een motorrijtuig hij die het rijtuig be
stuurt of onder zijn onmiddellijk toe.zi~ht doet besturen. 

Artikel 2. 

Bij de toepassing van dit reglement wordt tot het ressort 
van een localen raad niet gerekend het daarbinnen gelegen 
ressort van een andere localen raad. 

Artikel 3. 

Bij of krachtens locale verordening, of, waar een locale 
raad ontbreekt, bij reglement of keur van politie van het 
hoofd van gewestelijk bestuur kan het berijden van wegen, 
hetzij in elke hetzij in een bepaalde richting, worden ver
boden: 
aJ in het belang van de vrijheid en veiligheid van het 

verkeer op die wegen, hetzij voor alle motorrijtuigen, 
hetzij voor bepaald aangewezen soorten yan motorrij
tuigen, hetzij voor motorrijtuigen, welke bij de verklaring 
te bepalen afmetingen te boven gaan; met dien ver
stande dat de voor het doorgaand verkeer met motorrij
tuigen vereischte geschikte wegen daarvoor open blijven; 
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b) in het belang van de instandhouding en bruikbaarheid 
van die wegen, wegbeheerders gehoord, voor die motor
rijtuigen waarvan de asbelasting ee n bij de verkl aring 
in verband met samenstellin g en inrichting te bepalen 
gew icht te boven gaa t. 

Artikel 4. 

Het verbod om wegen hetzij in elke hetzij in eene bepaalde 
richting te berijden wordt op die wegen aangeduid door waar
schuwingsborden van een door den Directeur van Binnen
landsch Bestuur vast te stellen model , aangebracht op kos ten 
van het ressort van den betrokken loca len raad of, buiten de 
ressorten der locale raden, op kosten van den Lande. 

Artikel 5. 

Bij of krachtens locale verordening of, waar een locale raad 
ontbreekt, bij reglement of keur van politie van het hoofd van 
gewestelijk bestuur kan ten aanzien van wegen binnen bebouwde 
kommen een door motorrijtuigen in acht te nemen maximum
snelheid, niet beneden 10 kilometer per uur, worden aangegeven, 
welke maximum-snelheid op die wegen wordt aan geduid door 
waarschuwingsborden van een door den Directeur van Binnen
landsch Bestuur vast te stellen model, aangebracht op kost en 
van het ressort van den betrokken localen raad of, buiten de 
ressorten der locale raden, op kosten van den Lande. 

Artikel 6. 

Het is verboden met een motorrijtui g ove r een weg te 
rijden ten zij: 
Ie. behoorlijk zichtbaar is een op of aan het rijtui g aange

bracht nummer met letter of letters, aan den eigenaa r of 
houder opgegeven door of namens het hoofd van gewes
telijk bestuur, binnen wi ens ressort de eigenaar of houder 
woont, of, ingeval deze in het buiten land woont, door 
of namens het hoofd van geweste lijk bestuur, binnen 
wiens ressort de houd er zich ontscheept, van zoodanige 
afmetin gen en kleur en zoodanig aangebracht en verlicht 
a ls door den Direc teu r van Binnenlandsch Bes/nur za l wor
den bepaald en in de Ja vasche Cou rant bekend ge
maa kt ; (1) 

(1) Het verzoeksch rift niet op zegel, het nUTumerbewijs eveneens onge
zegeld . Zie Ind. Staalsbl. 1921 No. 498 (Zegelordonnantie). 
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2e. aan den eigenaar of houder door of namens het hoofd 
van gewestelijk bestuur voornoemd een nummerbewijs is 
uitgereikt; 

3e. aan den bestuurder een rijbewijs is afgegeven door het 
hoofd van plaatselijk bestuur binnen wiens ressort de be
stuurder woont, of, ingeval deze in het buitenland woont, 
door het hoofd van plaatselijk bestuur, binnen wiens ressort 
de bestuurder tijdelijk verblijf houdt, en dit rijbewijs niet 
ingevolge artikel II of artikel 28, zijn geldigheid heelt ver
loren . (Ind. staatsbl. 1918 No. 439). 
Het hoofd van plaatselijk bestuur kan, ingeval op zijn 
standplaats een hoofdcommissaris van politie is beschei
den, deze bevoegdheid aan dien ambtenaar, voorzoover 
diens ressort betreft, overdragen. (1) 

Ariikel 7. 

I) Het nummerbewijs is geldig voor geheel Indië, indien de 
houder zijn woonplaats heeft in het gewest binnen hetwelk 
het is afgegeven. Het verliest zijn geldigheid twee maanden nadat 
de houder dat gewest metterwoon verlaten heelt. 

2) Bij verandering van woonplaats naar een ander gewest is 
de houder verplicht zijn nummerbewijs binnen twee maanden 
aan het hoofd van gewestelijk bestuur van zijn nieuwe woon
plaats te doen toekomen, die een nieuw nummerbewijs uitreikt 
en het oude toezendt aan den gewestelijken bestuurder die het 
heeft afgegeven. 

3) Bij vervreemding of vernietiging van het motorrijtuig en 
evenzoo bij het verlaten van Nederlandsch-Indië is de houder 
van het nummerbewijs verplicht dit terug te zenden aan de 
autoriteit die het heeft uitgereikt, onder vermelding van de reden 
der terugzending. 

Artikel 8 (vervallen krachtens Staatsbl. 1919 No. 277). 

Artikel 9. 

I) Op den eigenaar, houder of bestuurder van een motor
rijtuig die als rechthebbende gebruik maakt van een geldig in
ternationaal rijbewijs, afgegeven in het buitenland ingevolge arti
kel 3 van het internationale verdrag betreffende het verkeer met 
automobielen op II October 1909 te Parijs gesloten, zijn de 

(IJ Verzoekschrift op zegel ad.! 1.50, voor het uit te reiken riibewijs 
eveneens een zegelrecht ad. ! 1.50 verSChuldigd. 
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artikelen 6 en 7 van dit reglement niet van toepassing, mits de 
beide ingevolge artikel 4 van dat verdrag op of aan het rijluig 
aangebrachte kenteekens behoorlijk zichtbaar zijn . (Ind. Slaalsbi. 
1919 No. 277) . 

2) De Directeur van Binnenlandseh · Bestuur is bevoegd be
sturen van als rechtspersoon erkende, behartiging van verkeers
belangen ten doel hebbende vereenigingen te machtigen tot het 
afgeven van inlernationale rijbew ij zen, als bedoeld bij genoemd 
verdrag, ten behoeve van het verkeer met motorrijtuigen in het 
buitenland. 

Artikel 10. 

I) Een rijbewijs, als bedoeld in artikel 6 sub 3e, wordt afge
geven aan hem, die ten genoegen van het hoofd van plaatselijk 
bestuur, dan wel van den door dezen aangewezen hoofdcommis
saris van politie, óf heeft aangetoond dat hem tevoren reeds een 
rijbewijs is afgegeven ingevolge artikel 9 eerste lid van het Alge
meen Reglement, vastgesteld bij artikel I van de ordonnantie 
van 28 November 1899 (I. S. No. 301), óf bewijzen heeft gege
ven van bekwaamheid in het besturen van motorrijtuigen en lof 
motorrijwielen, zoomede van bekendheid met de voorschriften 
op en de gebruiken van het verkeer op de openbare wegen; 

met dien verstande evenwel, dat evenbedoeld rijbewijs niet 
wordt afgegeven: 
Ie . voor het besturen van motorrijtuigen, geen motorrijwielen 

zijnde, aan hem van wien niet met genoegzame zekerheid 
vaststaat dat hij den leeftijd van achttien jaren heeft bereikt; 

2e. voor het besturen van motorrijwielen aan hem van wien 
niet met genoegzame zekerheid vaststaat dat hij den leeftijd 
van vijftien jaren heeft bereikt; 

3e. aan hem, wien ingevol ge artikel 28 de bevoegdheid om 
motorrijtuigen te besturen is ontzegd, voor den duur der 
ontzegging. 

2) Een rijbewijs, als bedoeld in art ikel 6 sub 3e, moet voor
zien zijn van het photogralisch portret van hem voor wien het 
bestemd is. (lnd. Staatsbl. 1919 No. 277 en 1920 No. 50). 

Artikel 11. 

Een rijbewij s verliest zijn geldigheid zoodra aan den houder 
een ander rijbewijs is afgegeven. 
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Artikel 12. 

Omtrent den inhoud der aanvragen om nummer- en rijbewijzen, 
het opgeven van nummers en letters. de modellen van nummer
en rijbewijzen, het aanleggen van registers van houders der be
wijzen en het bekendmaken van den inhoud der registers, worden 
door den Directeur van Binnenlandsch Bestuur voorschriften vast
gesteld en in de javasche Courant bekend gemaakt. 

Artikel 13. 

On verminderd het bepaalde bij artikel 5 is het verboden met 
een motorrijtuig over een weg te rijden of te laten rijden op 
zoodanige wijze of met zoodanige snelheid, dat de vrijheid of 
de veiligheid van het verkeer op dien weg wordt belemmerd 
of in gevaar gebracht. 

Artikel 14. 

De bestuurder van een motorrijtuig waarmede over een weg 
wordt gereden is verplicht het rijtuig te doen stilhouden en 
den motor in rust te brengen telkens wanneer de veiligheid van 
het verkeer het een of het ander of beide vordert. 

Artikel 15. 

De bestuurder van een motorrijtuig dat zich op den weg be
vindt, is verplicht zorg te dragen, dat de overige gebruikers van 
den weg niet ernstig door rook of damp Van het rijtuig worden 
gehinderd 

Artikel 16. 

Het is den bestuurder van een motorrijtuig verboden het rijtuig 
zonder voldoend toezicht op den weg te laten staan anders dan 

. met in rust gebrachten motor. 

Artikel 17. 

Bestuurders van motorrijtuigen zijn verplicht op de wegen met 
hunne rij tuigen behoorlijk uit te wijken voor motorrijtuigen, rij
wielen, andere rij- of voertuigen, rij- of trekdieren en ander vee : 
I e. naar links bij het tegenkomen; 
2e. naar rechts bij het inhalen; 
3e . naar links bij het ingehaald worden voorzoover voor hem 

die wenscht in te halen de daa rtoe noodi ge ruimte anders 
lIiet beschikbaar zou zijn, en het verlangen dat uitgeweken 
worde behoorlijk kenbaar gemaakt is. 
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Artikel 18. 

Bestuurders van motorrijtuigen zijn verplicht, waar mogelijk, 
aan de zijden van den weg steeds voldoende ruimte voor voet
gangers over te laten. 

Artikel 19. 

I) Het is verboden met een motorrijtuig over een weg te 
rijden of te laten rijden tenzij dat rijtuig voorzien is van; 
Ie. een nauwkeurig werkend stuurtoestel ; 
2e. minstens twee onafhankelijk van elkander krachtig werkende, 

onder bereik van den bestuurder zich bevindende remmen, 
met elk waarvan het rijtuig ieder oogenblik tot stilstand 
kan worden gebracht, en van welke ten minste een recht
streeks op de wielen of op onmiddellijk daarmede verbonden 
remschijven, of trommels moet werken; 

3e. een plaat of platen waarop zijn aangegeven de fabriek en 
het fabrieksnummer van het chassis, het vermogen in paarde
krachten van den motor of het aantal en de boring der 
cylinders en het eigen gewicht van het rijtuig 

2) Het is verboden met een motorrijtuig, geen motorrijwiel zijn
de, over een weg te rijden of te laten rijden, tenzij dat rijtuig 
bovendien voorzien is van: 
Ie. eene inrichting in staat om bij het bestijgen zelfs van steile 

hellingen terugloop geheel te beletten, doch alleen ingeval een 
der remmen niet aan dien eisch voldoet; 

2e. eelle inrichtin g 0111 achterwaarts te rijden doch alleen ingeval 
de afstand tusschen vóór- en achteras grooter is dan 2 Meter 
of het rijtuig zwaarder is dan 350 Kilogram. 

Artikel 20. 

I) Het is verboden met een motorrijtuig over een weg te 
rijden of te laten rijden tenzij dat rijtuig voorzien is van minstens 
een mond-, hand- of mechanischen hoorn, waarmede op een 
afstand van minstens 100 Meter duidelijk hoorbare signaten kunnen ' 
worden gegeven . (') 

-
(I) Bij tod. Staats bI. 1917 No. 73 sub teil 3e is bepaald, 
"Voor het geven van geluidsignalen op de openbare wegen mag door 

personen, niet bestuurders van Of niet vervoerd met motorrijtuigen, geen 
gebruik worden gemaakt van een mond, hand of mechanischen hoorn 
of trompet. 

Overtreding van dit verbod wordt gestraft met geldboete van ten hoogste 
één honderd gulden. 
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2) De hoorn moet voor motorrijwielen een schellen, voor andere 
motorrijtuigen een zwaren toon hebben. 

3) De bestuurder is verplicht met den hoorn een signaal te 
geven of te doen geven telkens wanneer de veiligheid van het 
verkeer dit vordert. 

4) Hij is verplicht bIj het gebruik van den hoorn zooveel 
doenlijk alles te vermijden of te doen vermijden wat het schrik
ken van rij- of trekdieren, of ander vee tengevolge zou kunnen 
hebben. Het is hem verboden binnen bebouwde kommen ge
bruik te maken van open uitlaat. 

5) Het is hem en andere personen die met het motorrijtuig 
vervoer.d worden, in bebouwde kommen verboden eenig ander 
signaaltoestel dan den hoorn te gebruiken. 

6) Buiten bebouwde kommen mogen voor het geven van 
signalen gebruikt worden hoorns, trompetten, alsmede de zoo 
genaamde sirene, de mechanische fluit en andere instrumenten, 
mits gehandeld worde overeenkomstig het bij het derde en het 
vierde lid omtrent het gebruik van den hoorn bepaalde. 

Artikel 21. 

I) Een motorrijtuig, geen motorrijwiel zijnde, dat zich tusschen 
zonsondergang en zonsopgang op een weg bevindt, moet voorzien 
zijn van minstens twee aan weerszijden van het rijtuig aangebrachte 
lantaarns, die voorwaarts een helder wit licht uitstralen. 

2) Bij locale verordening of, waar een locale raad ontbreekt, 
bij reglement of keur van het hoofd van gewestelijk bestuur kan 
het gebruik binnen bebouwde kommen van verblindende ver
lichting worden verboden. 

Artikel 22. 

I) Een motorrijwiel waarmede over een weg wordt gereden 
moet gedurende den in artikel 21 bedoelden tijd voorzien zijn 
van minstens één lantaarn die voorwaarts een helder wit licht 
uitstraalt. 

2) Het tweede lid van artikel 21 is ook hier van toepassing. 

Artikel 23. 

1) Het is verboden over een weg te rijden of te laten rijden met 
een motorrijtuig, geen motorrijwiel zijnde, door middel waarvan 
een rij- of voertuig wordt voortbewogen, tenzij met vergunning 
van den voorzitter van den localen raad of, waar zoodanige raad 
ontbreekt, van het betrokken hoofd van gewestelijk bestuur. 
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2) Het vorige lid is niet van toepassing op motorrijtuigen door 
middel waarvan een onklaar motorrijtuig wordt voortbewogen 
uitsluitend met het doel om een plaats voor berging ol herstel 
te bereiken. 

Artikel 24. 

I) Het is verboden op een weg een snelheidswedstrijd met 
motorrijtuigen te houden ol daaraan deel te nemen. 

2) Als deelnemers worden beschouwd zoowel de bestuurder 
van een motorrijtuig waarmede aan een snelheidswedstrijd wordt 
deelgenomen, als de eigenaar of houder van het rijtuig die daar
mede aan den wedstrijd doet ol laat deelnemen. 

3) Van dit verbod kan ten behoeve van snelheidswedstrijden 
met motorrijtuigen van gering snelheidsvermogen door het hoofd 
van gewestelijk bestuur en, bijaldien de wedstrijd zich over meer 
dan een gewest uitstrekt, door den Directeur van Binnenlandsch 
Bestuur onthefling worden verleend. 

Artikel 25. 

I) Op de eerste vordering van eiken ambtenaar of beam'bte 
van politie is de bestuurder van een motorrijtuig verplicht het 
rijtuig te doen stilhouden en de in artikel 6 sub 2e en 3e. bedoelde 
nummer- en rijbewijzen ol het in artikel 9 bedoelde rijbewijs te 
vertoonen. 

2) Op gelijke wijze is de eigenaar, houder of bestuurder van 
een motorrijtuig verplicht aan bedoelde ambtenaren of beambten 
toegang tot het rijtuig te verschaffen, hun bewijs te leveren van 
de deugdelijkheid van stuur-, rem- en geluidstoestellen, hen in te 
lichten omtrent het gewicht en te gedoogen dat zij gewicht en 
afmetingen, alsmede nummer en lelter of buitenlandsch kenteeken 
onderzoeken. 

Artikel 26. 

Voor overtreding van eenig gebod of verbod gesteld bij of 
krachtens de artikelen 3, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24 en 25 zijn aansprakelijk de bestuurders der motorrijtui
gen en: 
a voorzooveel betreft de artikelen 3, 5. 6 , onder I e en 2e 13, 

19, 20,21 lid 2, 23, 24 en 25, tweede lid, de eigenaar of houder 
die in strijd met eenig bij of krachtens deze bepalingen 
gesteld gebod of verbod doet of laat handelen; 
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ó. voorzooveel betreft artikel ~ I, lid I, de eigenaar of houder 
die instrijd met deze bepaling het motorrijtuig zich op een 
weg doet of laat bevinden. ' 

Artikel 27. 

Overtreding van de of krachtens dit reglement gegeven voor
schriften wordt gestraft: 
a. voor zooveel betreft de artikelen 3, 5,6, 13 en 24 met geld

boete van ten hoogste drie honderd gulden of met hechtenis 
van ten hoogste twee maanden; 

b. voor zooveel betreft de artikelen 14, 16, 20 en 23 met geld
boete van ten hoogste één honderd gulden of met hechtenis 
van ten hoogste één maand; 

c. voor zooveel betreft de artikelen 15, 19, 21 en 22 met geld
boete van ten hoogste één honderd gulden; 

d. voor zooveel betreft de artikelen 17, 18, 25 en 29, tweede 
lid, met geldboete van ten hoogste vijftig gulden . 

Artikel 28. 
(Staatsb\. van 1918 No. 439) 

(I) Bij veroordeeling van den bestuurder van een motorrijtuig 
wegens overtreding van bij of krachtens artikel 3, 5, 13 of 24 
gestelde voorschriften, geeft de ambtenaar belast met de tenuit
voerlegging van het vonnis van die veroordeeling, zoodra zij 
onherroepelijk is geworden of de opgelegde boete is betaald, 
kennis aan den Directeur van Binnenlandsch Bestuur. 

(2) Voormeld Departementshoofd is bevoegd bij een met redenen 
omkleed besluit den in het eerste lid bedoelden persoon voor den 
tijd van ten hoogste twee jaren de bevoegdheid om motorrijtuigen' 
te besturen te ontzeggen. Deze beslissing wordt door genoemd 
Departementshoofd aangekondigd in de javasche Courant en bij 
te adviseeren dienstbrief medegedeeld aan den betrokkene. 

(3) Zoodra de in het 2de lid bedoelde aangekondiging in de 
javasche Courant is geschied, verliest een aan den veroordeelde 
ingevolge Art. 6 onder 3 afgegeven rijbewijs zijn geldigheid. 

(4) Voor zooveel den veroordeelde betreft 'is het derde lid van 
toepassing op het ingevolge Art. 9 afgegeven rijbewijs, 

Artikel 29. 

Overgangsvoorschriften, niet meer van kracht. 

Artikel 30. 

Dit reglement kan worden aangehaald onder den titel van 
"Motorreglement" . 
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MODELLEN V AN WAARSCHUWINGSBORDEN VOOR 
DE AANDUIDING VAN HET VERBOD OM WEGEN, 
HETZIJ IN ELKE, HETZIJ IN EENE BEPAALDE RICH
TING, MET MOTORRIJTUIGEN TE BERIJDEN, ALS
MEDE VOOR DE AANDUIDING VAN EENE DOOR MO
TORRIJTUIGEN IN ACHT TE NEMEN MAXIMUM-

SNELHEID BIJ HET BERIJDEN VAN W EGEN 
BINNEN BEBOUWDE KOMMEN. 

MODEL I. 

Sluiting voor alle motorrijtuigen op meer dan twee wielen 
in elke richting van den te berijden weg. 

VERBODEN 
VOOR 

MOTOR R UTUIGEN 
BEHALVE 

TWEEWIELERS 

A. Voortdllrend. 
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MODEL I. 

Sluiting voor alle motorrijtuigen op meer dan twee wielen 
in elke richting van den te berijden weg. 

28 

LVE 

ELERS 
UUR 

B. Tijdelijk. 



MODEL Il. 

Sluiting voor alle motorrijtuigen in elke richting van 
den te berijden weg. 

A. Voortdurend. 
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MODEL 11. 

Sluiting voor alle motorrijtuigen in elke richting van 
den te berijden weg. 

B. Tijdelijk. 



MODEL 111. 

Sluiting voor motorrijtuigen op twee wielen in elke richting 
van den te berijden weg. 

A . Voortdurend. 



MODEL 111 . 

. Sluiting voor motorrijtuigen op twee wielen in elke richting 
van den te berijden weg. 

UUR 

B. Tijdelijk. 
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MODEL IV. 

Sluiting VOOr motorrijtuigen op meer dan twee wielen 
boven zekere afmetingen of gewicht. 

VER BODEN 
VOOR 

MOTORR UTU IGEN 
LAN GER DAN M 

BRE.E.DER 
DAN M 

A. Boven zeke re afmetingen. 

33 



MODEL IV. 

Sluiting voor motorrijtuigen op meer dan twee wielen 
boven zekere afmetingen of gewicht. 

34 

VERBODEN 
VOOR 

MOTORR UTU I GEN 
MET ASBElASTI N G 

ZWAARDER DA 

KG 

B. Boven zeker gewicht. 



MODEL V. 

Sluiting voor alle motorrijtuigen op meer dan twee wielen 
in een bepaalde richting Van den te berijden weg. 

VOOR 

MOTOR R UTUIGEN 
BEHALVE 

TWEEWIELERS 

A. Voortd urend . 
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MODEL V. 

Sluiting voor alle motorrijtuigen op meer dan twee wielen 
in een bepaalde richting van den te berijden weg. 

36 

• : ODEN 
.OR 

• ••• UTUIGEN 
B .... " ... 

TWEEW 
LVE 

ELERS 
VAN - TOT UUR 

B. Tijdelijk. 



MODEL VI. 

Sluiting VOor alle motorrijtuigen in bepaalde richting 
van den t t; berijden weg. 

VOOR ALLE 

MOTORRUTUIGEN 

A. Voorldurend . 
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MODEL VI. 

Sluiting voor alle motorrijtuigen in een bepaalde richting 
van den te berijden weg. 

VAN 

B. Tijdelijk. 



MODEL VII. 

Sluiting voor motorrijtuigen op twee wielen in een 
bepaalde richting van den te berijden weg. 

A. Voortdurend. 
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MODEL VII . 

Sluiting voor motorrijtuigen op twee wielen in een 
bepaalde richting van den te berijden weg. 

B. Tijdelijk. 



MODEL VIII. 

Snelheidsheperking binnen hebouwde kommen. 

MAXIMUM 
SNELHEID 

MOTORRUTUIGEN 
KM PER UUR 

Aanmerkingen. 

De stijlen, waaraan de borden zijn te bevestigen. zijn van 
hout of van getrokken ijzer. De lengte bedraagt + 3.50 M. 
tot ± 380 M. 

De afstand van den onderkant der borden boven den beganen 
grond bedraagt van ± 2.50 M. tot ± 2.80 M. 

De borden zijn van gegoten ijzer of van hout. 
Voor de bevestiging aan de stijlen zijn aan de achterzijde 

der borden bevestigingsribben aangebraCht; de muurborden 
hebben aan de achterzijde twee oogen, waarmede ze kunnen 
worden opgehangen aan in de muren of andere vaste VOor
werpen aan te brengen duimen. 

Het verdient aanbeveling de stijlen te verven in blokken 
rood, wit en blauw. 
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Het ligt niet in de bedoeling bij de plaatsing der borden 
letterlijk de teekenen te volgen. Plaatselijk kan een iets 
grootere hoogte noodig zijn ol wel zijdelingsche aanhecqting 
door middel van uithouders ol armen. 

Steeds zal eene zoodanige wijze van plaatsing zijn te 
volgen, dat op de meest practische wijze de zichtbaarheid 
wordt verzekerd met inachtneming van een stand zooveel 
mogelijk loodrecht op de richting (as) van den gesloten 
of aan snelheidsbeperking onderworpen weg. 

Evenzoo zijn afwijkingen in de samenstelling toegelaten, mits 
het uiterlijk ni el verschilt van de aangegeven modellen. 
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VOORSCHRIFTEN OMTRENT DE AFMETINGEN, DE 
KLEUR, HET AANBRENGEN EN HET VERLICHTEN 

DER NUMMERS MET LETTER (8) VOOR 
MOTORRIJTUIGEN. 

§ I. Motorrijtuigen' ) op meer dan drie wielen, benevens 
motorrijtuigen op drie wielen met meer dan twee 
zitplaatsen. 

Artikel I . 

Het nummer met letter of letters mag niet anders word en 
aa ngebracht dan in witte tee kens op zwarten grond volgens de 
aan dit besluit gehechte mod ellen. De lett er(s) mag (mogen) 
niet anders worden geplaatst dan hetzij boven, hetzij voor het 
nummer, in het taa tste geva l daarvan te hal ver hoogte gesc heiden 
door een horizontale s treep. een en all der vo lgens de aa n dit 
besluit ge hechte voorbeelden. 

Naast nummer of letter (s) mag geen ander kenteeken worden 
gep laats t. 

Artikel 2 
De afmetingen ten opz ichte van de c ijfers en 

moeten zijn ten minste : 
hoog te '" . 
breedte (be halve van cijfer I) . 
dikte ove ral (be houdens geringe afschuining aan 

uiteinden) . 
lengte der horizontale streep 
dikte dier streep. 
ruimte tusschen verschillende teekens 

de let te r(s) 

90 mMo 
65 m.M. 

IS m.M. 
IS m.M. 
10 m.M. 
IS m.M. 

Bij grootere afmetingen worden alle aangegeven minimum
afmetingen naar evenredigheid verhoogd. 

Artikel 3. 
Het nummer met letter (s) moe t zoowel aan de voor- als aan 

de achterzijde van het rij- of voe rtuig worden aangebracht, 
hetzij door aanhechting, in vasten s tand, van rechthoekige 
metalen platen, hetzij door schilderen op rechthoeki ge velden. 

Artikel 4. 
De kl eur van plaat of veld rondo m en binnen nummer of 

letter(s) mag geen andere zijn dan zwart. 

1 J Besluit van den Directeur van Bifln. Bestuur dd. 30 Juni 1917 
No. 1092/A.P. 
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Langs de boven- en beneden randen moet een hoogte van ten 
minste 10 mM ., langs de zijranden eene breedte van ten minste 
15 mMo buiten de teekens overblijven. 

Deze maten worden bij afmetingen der teekens boven de 
minima van artikel 2 naar evenredigheid verhoogd. 

Artikel 5. 
Tusschen zonsondergang en zonsopgang moet het nummer 

met letter (s) aan de achterzijde van het rij- of voertuig helder 
verlicht zijn; hetzij door beschijning, hetzij door middel van 
een transparant. 

§ 2, Motorrijtuigen op drie wielen met niet meer dan twee 
zitplaatsen en motorrijtuigen op twee. w-elen. 

Artikel 6. 
Ten opzichte van het nummer met letter(s) zijn de artikelen 
en 2 van dit besluit van toepassing, doch met verlaging van 

de in artikel 2 gevorderde minimum-afmetingen tot de helft. 

Artikel 7, 
Het nummer met letter(s) Illag niet anders worden aangebracht 

dan zoodanig dat het links en rechts van de richting van het 
rijtuig zichtbaar is en wel: 
a. hetzij aan weerskanten op een metalen plaat, welke aan 

de voorzijde van het rijtuig, in vasten stand, recht en ongeveer 
horizontaal vooruitsteekt; 

b. hetzij aan, weerskanten van het voorgedeelte eener benzine
bewaarplaats of dergelijk voorwerp', indien dit voorgedeelte 
zich vlak achter het balhoofd bevindt. 

Indien in het geval a de plaat ongeveer boven het voorwiel 
komt, zonder daarvan door een spatscherm gescheiden ,te zijn, 
moet de afstand tusschen plaat en wielband ten minste 
10 c,M. bedragen. 

Ingeval b geschiedt het aanbrengen hetzij door aanhechting, 
in vasten stand, van rechtilOekige metalen platen, hetzij door 
schilderen op rechthoekige velden. 

Artikel 8. 
Op de kleur en de randen van plaat of veld is artikel 4 van 

toepassing doch met verlaging van de aldaar gevorderde 
minimumafmetingen tot de helft. 
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MODELLEN. 

,-J 2 3 4 5 

BANTAM 

6 7 8 9 0 

A -
·324 

A -:: 324 

BATAVIA 
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VOORSCHRIfTEN OMTRENT DEN INHOÜD DER AANVRA
GEN OM NUMMER- EN RIJBEWIJZEN, HET OPGEVEN 

VAN NUMMERS EN LETTERS, DE MODELLEN VAN 
NUMMER- EN RIJBEWIJZEN, HET AANLEGGEN 

VAN REGISTERS VAN HOUDERS DER BE
WijZEN EN HET BEKEND MAKEN VAN 

DEN INHOUD DER REGISTERS. 

§ 1. Nummerbewijzen. 

Artikel l. 

I) De eigenaar of houder van een motorrijtuig, die opgave 
van een nummer met letter of letters verlangt, richt eene 
schriftelijke aanvrage tot het Hoofd van gewestelijk bestuur, 
binnen wiens ressort de eigenaar of houder woont, of, ingeval 
deze in het buitenland woont, tot het Hoofd van gewestelijk 
bestuur, binnen wiens ressort de houder zich ontscheept. 

2) In bedoelde aanvrage worden naam, voornaam (voor
namen) en woonplaats van den aanvrager vermeld. 

Artikel 2. 

I) Voor elk rij- of voertuig wordt den aanvrager een af
zonderlijk nummer met letter of letters opgegeven. 

2) Echter kan één nummer met letter of letters voor meer 
dan een rij- ol voertnig worden opgegeven op aanvrage van 
fabrikanten van en handelaren in motorrijtuigen en in derge
lijke gevallen, waarin de verplichting tot het voeren van een 
afzonderlijk nummer voor elk rij- of voertuig zou kunnen leiden 
tot belemmering va." bedrijf. 

3) In eene aanvrage als bedoeld in het vorig lid, worden 
behalve naam, voornaam (voornamen) en woonplaats ook vermeld 
de gronden, waarop de meervoudige nummering wordt verlangd 
en het getal der te nummeren rij- of voertuigen. 

Artikel 3. 

1). De opgave van een nummer met letter of letters geschiedt 
door afgifte van een nummerbewijs volgens het aan dit besluit 
gehecht model I. 

2) Bij nummering van meer dan een rij- of voertuig met 
eenzelfde nummer volgens artikel 2 worden evenveel meer 
exemplaren van het nummerbewijs afgegeven. Het getal rij- of 
voertuigen wordt daarin niet vermeld . Bij latere vermeerdering 
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van zoodanig getal rij- of voertuigen worden op aanvrage van 
den belanghebbende evenveel meer exemplaren van het nummer
bewijs afgegeven. 

Artikel 4. 

I) Een reeds opgegeven nummer met letter of letters kan 
opnieuw worden opgegeven, indien het vroegere nummerbe
wijs, voor zooveel noodig met daarvan ingevolge de tweede 
alinea van het vorige artikel afgegeven meerdere exemplaren, 
is of wordt overgelegd. 

2) De overgelegde vroegere bewijzen worden niet terugge
geven; in het register bedoeld bij artikel 7 worden zij als 
vervallen vermeld. 

De letters zjjn voor: 
Bantam 
Hatavia 
Preanger Regentschappen 
Cheribon. 
Pekalongan 
Semarang. 
Rembang . 
Soerabaja . 
Madoera . 
Pasoeroean 
Besoeki . 
Banjoemas 
Kedoe. 
Djokjakarta 
Soera kart a 
Madioen , 
Kediri 
Sumatra's Westkust 
Tapanoeli. . 
Benkoelen 
Lampongsche Districten. 
Palembang . 
Djambi 
Oostkust van Sumatra 

Artikel 5. 

Atjeh en Onderhoorigheden 
Riouwen Onderhoorigheden . 

A 
B 
D 
E 
G 
H 
K 
L 

M 
N 
P 
R 

AA 
AB 
AD 
AE 
AG 
BA 
BB 
BD 
BE 
BG 
BH 
BK 
BL 

BM 
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Banka en Onderhoorigheden . 
Billiton 
Westerafdeeling van Borneo . 
Zuider, en Oosterafd. van Borneo 
Menado . ..... 
Celebes en Onilerhoorigheden 
Amboina. . 
Ternáte en Onderhoorigheden 
Timor en Onderhoorigheden . 
Bali en Lombok . 

Artikel 6. 

' . . BN 
BP 
BR 
DA 
DB 
DO 
DE 
DG 
DH 
OK 

Bij het nummerbewijs wordt afgegeven een afdruk van het 
besluit van den Directeur van Binnenlandsch Bestuur betreffende 
de afmetingen, de kleur, het aanbrengen en het verlichten van 
nummer en lelter (s). 

Artikel 7. 

Een register van houders van nummerbewijzen wordt vol
gens het aan dit besluit gehecht model II aangelegd op het 
kantoor van het Hoofd van gewestelijk bestuur of op het 
kantoor van den ambtenaar die namens hel Hoofd van geweslelijk 
bestuur een nummerbewijs afgeeft. 

§ 2. Rijbewijzen. 

Artikel 8. 

I) Hij, die afgifte van een rijbewijs (1) voor het besturen van 
motorrijtuigen verlangt, richt eene schriflelijke aanvrage tot het 
Hoofd van plaatselijk bestuur binnen wiens ressort hij woont, of, 
ingeval hij in het buitenland woont, tot het Hoofd van plaatselijk 
bestuur binnen wiens ressort hij tijdelijk verblijf houdt. 

2) Voor het geval het Hoofd van plaatselijk bestuur de 
bevoegdheid tot afgifte van rijbewijzen voor zoover betreft het 
ressort van den Hoofdcommissaris van politie ter plaatse aan dezen 
heeft overgedragen, wordt de aanvrage om afgifle van een 
rijbewijs aan laatstbedoelden ambtenaar gericht. 

3) In de aanvrage om afgifte van een rijbewijs worden vermeld: 
naam, voornaam (voornamen), woonplaats" ouderdom en plaats 
van geboorte van den aanvrager. 

(I) De schriftelijke aanvraag, alsmede het rijbewijs zijn aan zegelrecht 
<ad f l.50) onderworpen. 
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4) Bij twijfel omtrent de gedane opgaven, zal de aanvra
ger de juistheid daarvan door bewijsstukken of getuigenver
klaringen moeten staven. 

Aflikel 9. 

Zood ra 11et Departement van Binnenlandsch Bestuur mede
deeling heelt ontvangen dat aan iemand ingevolge artikel 28, 
lid 1, van het Motorreglement (Staatsblad 1917 No. 73), de 
bevoegdheid om motorrijtui ge n te besturen, is ontnomen wordt 
hiervan kennis gege ven aan alle Hoofden van plaatselijk bestuur, 
aan de Hoofdcommissarissen van politie aan wie de bevoegdheid 
tot het afgeven van rijbewijzen voor .hun ressort is overgedragen 
en aan alle eerstaanwezende ambtenaren der in- en uitvoerrechten 
in Nederlandsch Indi~. 

Artikel 10. 

Is gebleken dat de vereischte leeftijd bedoeld in artikel 10 
van het Motorreglement bereikt is en dat geen ontzeggings
terrnijn loopt als bedoeld in artikel 38 van voormeld reglement, 
dan wordt een rijbewijs afgegeven volgens het aan dit besluit 
ge hecht model 111 en wel: aan hem van wien met genoegzame 
zeker!Jeid vaststaat 1) dat hij den leeftijd van achttien jaren heeft 
bereikt, voor het besturen van motorrijtuigen in het algemeen en 
aall hem van wien met genoegzame zekerheid vaststaat dat 
!Jij den leeftijd van vijftien jaren heelt bereikt, voor het besturen 
van motorrijwielen. 

Artikel 11. ') 

I) Op de kantoren van de Hoofden van plaatselijk bes tuur 
wordt volgens het aan dit besluit gehecht model IV een register 
van houders van rijbewijzen aangelegd. 

2) De houders worden daarin aangeduid door nummering 
welke ieder jaar opnieuw aanvangt. 

IJ Het is de bedoeling van den Directeur van Binnenlandsch Bestuur, 
dat aan den ambtenaar. belast met de afgifte van rijbewijzen overgelaten 
wordt, den leeftijd van den aanvraQer op het oog te beoordeelen 
en slechts in twijfelachtige gevallen het overleggen van bewijsstukken 

te eischen. 
Z) Dit artikel is van toepassin~ op de Hoofdcommissarissen van 

politie, aan wie de bevoegdheid tot afgifte van rijbewijzen voor hun 

resso rt is overgedraeen. 
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§ 3. Bekendmaking van den inhoud der registers. 

Artikel 12. 

I) Op het einde van elke maand wordt van elk register 
een uittrekse l gemaakt, inhoudende de nieuwe gegevens, welke 
in de afgeloopen maand zijn opgenomen . 

2) In het uittreksel uit het register van houders van nummer
bewijzen worden de wijzigingen, welke in de vroegere gegevens 
zijn aa ngebracht, in. de laats te kolom vermeld, indien zij opnieuw 
opgegeven nummers betreffen en overigens aan den .voet. 

Artikel 13. 

I) De uittreksels worden onverwijld in enkelvoud per zend
brief aangeboden aan het Departement van Binnenlandsch Bestuur 
(Afdeeling Al ge meene Politie), aldaar vermeerderd met de gegevens 
van het Departement en bekend gemaakt in de Javasche Courant 
en in daarvoor naar het oordeel van het Hoofd van dat Departe
ment in aanmerking komende nieuwsbladen. 

2) In de bekendmakingen worden veroordeelingen tot straf 
van ontzegging, bedoeld in artikel 28 van het Motorreglement 
vermeld. 

§ 4. Achtdaagsche rijbewijzen. 

Artikel 14. 

I) Het in artikel8 van het Motorreglement bedoeld achtdaagsch 
rijbewij s wordt niet uitgereikt dan nadat de bestuurder van het 
uit het buitenland aange voerd motorrijtuig zijn naam, voornaam 
(voornamen), woonplaats, alsmede het jaar en den datum van 
zijn geboorte heeft medegedeeld. 

2) Bij twijfel omtrent het tijdstip van geboorte kan vertooning 
van eenig bewijsstuk worden gevorderd. 

Artikel 15. 

Is gebleken dat de vereischte leeftijd. bedoeld in artikel 10 van 
het Motorreglement bereikt is en dat geen ontzeggingsterm ijn 
loopt als bedoeld in artikel 28 van voormeld reglement, dan 
wordt een rijbewijs afgegeven volgens het aan dit besluit gehecht 
model V en wel: aan hem van wien met genoegzame zekerheid 
vaststaat dat hij den leeftijd van achttien jaren heeft bereikt voor 
het besturen van motorrijtuigen in het algemeen en aan hem 
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van wien met genoegzame zekerheid vaststaat dat hij den 
leeftijd van veertien jaren heeft bere ikt, voor het besturen van 
motorrijwiel en. 

Artikel 16. 

1) Bij afgifte van het rijbewijs wordt van de volgens artikel 
15 verkregen gegevens en van het daarop vermeld buitenlandsch 
kenteekeIl aanteekening ge houden. 

2) Op het einde van elke week wordt van deze aanteekeningen 
een afschrift in enkelvoud per zendbrief aan het Departement van 
Binnenlandsch Bestuur (Afdeeling Algemeene Politie) aangeboden. 

Artikel 17. 

1) Wordt gebruik ge maakt van een geldig internationaal 
rijbewij s, afgegeven in het buitenland in gevo lge artikel 3 van 
het internationale verdrag betreffende het verkeer met automo
bielen op 11 October 1909 te Parijs gesloten, dan wordt dat 
internationaal rijb ewijs afgeteekend door den eerst aanwezenden 
ambtenaar der ill- en uitvoerrechten ter plaa tse van in voe r. 

2) Daarbij wordt aanteekeni ng gehoude n van: 
a . naam, voornaam (-namen) e ll woonplaats van den eigenaar; 
b. naam, voornaam (-namen ). woonplaats, jaar en dag van ge

boorte van den bestuurder; 
c. het op of aan het rijtuig aangebracht buitenlandsch kenteeken 

en het letterteeken ter onderscheiding van de nationaliteit 
bedoeld in artike l 4 van genoemd verdrag. 

3) Bij het verlaten van het land wordt aan het laatste daarbij 
gepasseerd wordende kantoor der in- en uitvoe rrechten het 
internationaal rijbewijs wederom afgeteekend en de onder G, b 
en c bedoelde bijzouderheden, alsmede van de uit het rijbew ijs 
blijkende plaats en dag van inkomst, aanteekening gehouden. 

4) Op de in het artikel bedoelde aanteekeningen is artikel 16, 
tweede lid , van toepassing. 
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MODEL I. 

NUMMERBEWIJS. 
(Kleur papier Grijs) 

MOTORREGLEMENT (STAATSBLAIl 1917 No. 73) 
hlodel I. 

NUMMERBEWIJS VOOR MOTORRIJTUIG 

Afgegeven aan .. 

.......................... .............................................................. . 
I 

wonende te .......................................... . 
Residentie 

Gouvernemeni"'" 
Volgnummer " .. . 
Letter(s) ............................. .. 

.. .... .. , den ...................................... " 19 ...... . 

De .... 

D 
Resident 

e " --- van Gouverneur 

Namens dezen,' ...................................... " .................... =-J 
Behoor! bij he! besluit van den Directeur van Binnen

landsch Bestuur van 30 juni 1917 No. lO91fA.P. 

MODEL 11. 

REGISTER VAN HOUIlERS VAN NUM~\ERBEWIJZEN 

'O,g" l num-
m~r 

motor
rijtuig 
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Naam en voornamen 
van den eiaenaar o l 

houder 

Woon

plaats 
1 

Gmt 1 Dagt"k." 
motor ning van 
rlJtu!- I ' ft gen a gl e 

Aanmerkingtn 
ol 

verwijzi ng en 



MOD EL 111. 

RIJBEWIJS. 
(Kleur papier Groen ) 

~IOTORREGLEhIENT (STAATSBLAD 1917 No. 73) 

Model 111. 

RIJBEWIJS 

voor het bestIlren 
motorrijlVieten ') van ___ ~==:2~':':==--~ __ ...!. 

motornjlLJigen in het algemeen 
Ajgegeven aan 

oud ........ ........... . ..... jaren, wonende te .. 
residentie 

.................... .... ............. 
gouvernement 

........ ... ........ , den ... . ... 19 . 

H e! Hoojd van plaatselijk bestuur, 

jaarnllmm er: 

') Schrappen iletgeen niet 1V0rdt toegepast. 

Photografisch partret vall dell houder 

Afdruk van rechterduim van den houder. 

I 
L ._-=_--__ ~ __ _ 
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MODEL IV. 

REGISTER VAN HOUDERS VAN RIJ8EWIJZE~ 

Jaar-
Naam e n voorna men I O"um I Woon- \ Datum Aanmerkingen 

num-
van den houder I en ~aa, van plaa ta 

va. of 
me< Kt boorte I I afgifte ve'twijzingen 

. 

MODEL V. 
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ACHTDAAGSCH RIJBEWIJS. 
(Kleur papier Oranje) 

MOTORREGLEhlENT (STAATSBLAD 1917 No. 73) 
hlodel V, 

ACIITDAAGSCII RIJBEWIJS 

~~~n~,~ot~o~rr~ijL·w~i~el;e~Il,~.-__ ~') voor het bes/uren van ::-
motorrijtuigen in het algemeen. 

geldig tot en met .... ......... .................................................................... .. 19 ......... . 
Afgegeven aan ...................................................................................... ...... ............ .. 

oud ........................... jaren. wonende te ................................................................... . 

............. den ......................................... 19 ........ .. 

De Eerstaanwezend ambtenaar 

der in .. en uitvoerrechten. 

Kenteeken van het motorrijtuig 

I) Schrappen hetgeen niet wordt toegepast. 



FORMULIEREN 
TOT 

AANVRAGE VAN NUMMER. EN 

RIJBEWIJZEN. 

Formulier A. 

tot aanvrage van een nummerbewijs door 

bijzondere personen . 

. ..... , den ..... ................ .. ......... .... .. ..... 192 ......... . 

Aan 

Gouverneur 
den -==~=C'---

Resident 

van .................. .............................. ...... ..... ....... ') 

HoogEdelGestrenge Heer, 
Ingevolge arlikel I van het besluit van den Direcleur van 

8innenlandsch Bestuur van.. .................... . ........................ ............ . 
heelt ondergeleekende ') .. .... ...... ......................................... ................................. ....... ..... . 

wonende Ie ............................................................. ........................................................................ . 

de eer UHoogEde/Gestrenge beleefd opgave te verzoeken van 
... ...... ......... . ........ ') nummer(s) met letter voor 
.................... ........... ... . . ......................... ... molorrijtuig(en). 

Mei de meeste hoogachting van UHoogEdelGeslrenge 
de dienslwillige, 

I) Naam van het gewest. 
2) Naam en voornaam (namen) voluit. 
') Aan/al. 
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Formulier B. 

tot aanvrage van nummerbewijs door fabrikanten en 

handelaren in niotorrijtuigen. 

................................. _ .................... , den .............................................. 192 ........ .. 

Aan 

Gouverneur 
den --=='-'--'--

Resident 

van .............................. ................................... .. ') 

Hool!EdelGestrenge Heer, 

Ingevolge artikel 2 van het besluit van den Directeur van 

Binnenlandsch Bestuur Van .. 

heeft andergeteekende ') 

van beroep ....................... ................................. . 

wonende te 

de eer U HoogEdelGestrenge beleefd opgave te verzoeken van 

één nummer· met lelter ·voor ................................................ ............................................. .. 

motorrijtuigen. 

Hij meent zijn verzoek om meervoudige nummering volgens 

artikel 3 .van voormeld besluit te kunnen gronden op de 

navolgende redenen: 

Met de meeste hoogachting 

van U HoogEdelGestrenge de dienstwillige, 

I) Naam van hef gewest. 
2) Naam en voornaam (voornamen) voluit. 
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Formulier C. 

tot aanvrage van een rijbewijs door alle bestuurders, 

zonder onderscheid, van een 1J10torrijtuig . 

.... . .. ... , den ... .. .... 192 .. . 

Aan 

het Hoofd van plaatselijk Bestuur 

te 0··· 

WelEdelGestrenge Heer, 

In l{evolge arlikel 8 vall hel besluil van den Directeur van 

Binnenlandseh Bestuur van . 

heeft ondergeteekende 0 

wonende te ... .. . 

de eer UEdelGeslrenge beleefd af giJle te verzoeken van eell 

rijbelVijs tot hel besturen van motorrijtuigen in het algemeen. 

7 ell belVijze van het bereikt hebben van den vereischten 

leeftijd van 18 jaar, legt ondergeteekende hierbij ojler een 

uittreksel uil het geboorteregister (of dergelijk bewijsstuk). 

Met de meeste hoogachting 

VUil UEdelOestrenge de dienstwillige, 

N.B. Ingeval de alJnvrager bedoelt een rijbewijs voor het besturen van 
een motorrijwiel wordt in bovenstaand f ormulier veranderd: "vafi 
motorrijtuigen in hef algemeen" in ., van motorllJleewielers", tenvijl 
verder de in dat geval door de wet vereischte lee/tijd lIief 18, 
doch 15 jaar is. 
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OPSLAG EN BEZIT VAN PETROLEUM EN SOORTGELIJKE 
LICHT ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN IN 

NEDERLANDSCH-INDI~. 

I. S. 1917 No. 160 gewijzigd bij I. 5.1917 No . 537 en l.S. 
1917 No. 732 (Strafbepalin g) 1. S. 1919 No. 226 (in wer

king getreden op I Juli 1919) en I. S.1920No.102). 

(Jn werking getreden op 1 JUli 1917). 

AANTEEKENlNG. 

De opgedragen bevoegdheden en bemoeiingen, waarvan sprake 
is in de Ho ofdstu kken lIJ tot en met VIII moeten sedert 1 
October 1917 (I. S. 1917 No. 537) worden uitgeoefend voor de 
ressorten van locale raden door of van wege die raden. 

Bij de toepassing van vorenstaande wordt tot het ressort van 
een locale raad niet gerekend het daarbinnen gelegen ressort van 
een anderen localen raad. 

HOOfDSTUK 1. 

Algemeene bepalingen. 

Artikel I. 

In :deze voorschriften wordt verstaan onder: 
Ie. vloeistoffen: alle vloeistoffen die, met water geschud, zich 

met het water niet vermengen en, daarna in rust gelaten, 
een op het water drijvende laag vormen en bij een baro
meterstand van 760 millimeter, eene ontvlammingstempe
ratuur lage r dan 65° Celsius bezitten; 

2e. gevaarlijke vloeistoffen: vloeistolfen als bedoeld onder Ie, 
indien zij bij een barometerstand van 760 millimeter reeds bij 
eene temperatuur van of lager dan 22'1,· Celsius ontvlambare 
dampen ontwikkelen; 

3e. gewone vloeistoffen: vloeistoffen als bedoeld onder 1 e. 
indien zij eerst bij een temperatuur, boven de onder 2e ge
noemde, ontvlambare dampen ontwikkelen; 
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4e. verpakking: me ta len of andere onbrandbare, geheel gesloten 
omhulsels, welke niet meer dan 300 liter kunnen bevatten; 

5e . opslagplaats : het reservoir of het gebo uw, waarin de vloei
stoffen zijn opgeslagen j 

6e . bewaarplaats: de opslagplaats of de opslagplaatsen met 
alle toebehooren en neveninrichtingen binnen de in de arti
kelen 8 en 9 bedoelde omheining; 

7e. bewaarplaats in het groot: de bewaarplaats voor den opslag 
van meer dan 40.000 liter gewone- 0110.000 liter gevaarlijke 
vl oe istoffen; 

8e. bewaarplaats in het klein: de bewaarplaats voor den opslag 
van ten hoo gs te 40.000 liter gewone - of 10.000 lite r gevaar
lijke vloeistoffen . 

Artikel 2. 

1) Vo or het bepalen der ontvlammingstemperatuu r moet tot 
40' Celsius het beproevingstoestel van Abel-Pensky, daarboven 
dat van Pensky-Martens gebruikt worden . 

2) Een ieder die aan afnemers hier te lande een hoeveelheid 
van 18 liter of meer vloeistoffen levert, is verplicht aa n die 
afnemers eene verklaring af te geven, waarin de volgens deze 
voorschrift en bepaalde ontvlammingstemperatuur is vermeld, 
tenzij deze op duidelijke wijze op de verpakking is aangegeven; 
bij verpakte gevaarlijke vloeistoffen moe t de verpakking bo
vendien voorzien zijn van een merk op rooden grond, waarop 
op in het oog springellde wijze de woorden .. licht ontvlambaar, 
gevaarlijke", zijn aangegeven . Indien de verp~kking nog door 
eene kist of andere bescherming is omgeven, moeten dezelfde 
aanwijzingen ook daarop worden aangebracht. 

3) De in het vorig lid bedoelde verklaring moet desverlangd 
aan de daartoe bevoegde ambtenaren ter inzage worden gegeven. 

Artikel 3. 

1) Het Hoofd van plaatselijk bestuur is bevoegd om tot het doen 
onderzoeken van opgeslagen vloeibare stoffen, van welke zij 
vermoeden, dat zij aan deze voorschriften onderworpen zijn, op 
de wijze als in artikel 4 is bepaald monsters te doen nemen 
door een ambtenaar door hem daartoe aan te wijzen. 

2) Belanghebbenden zijn verplicht aan den in het eerste lid van dit 
artikel bedoelden ambtenaar bij de door dezen uit te voeren werk
zaamheden kosteloos hulp en bijstand te verleenen (Sr. 216). 
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Artikel 4. 

I ) Elk monster voor een keurin g moet bestaan uit minstens 
één liter van de te onderzoeken stof, welke terstond in twee 
gelijke en afzonderlijk te verpakken deelen wordt verdeeld. 

2) De monsters worden door de zorg van den ambtenaar, die 
deze heeft genomen, ter onderzoek opgezonden naar het labo
ratorium van het hoofdbureau van ,het mijnwezen. 

3) Het aantal monsters bedraagt één voor elk reservoir on
verpakte, en minstens één voor elke 185000 liter of onderdeel 
dier hoeveelheid verpakte vloeibare stof, we!ker verpakking het
zelfde handelsmerk draagt. 

4) Het verpakken, verzegelen, waarmerken, opzenden, onder
zoeken en de verdere behandeling der monsters geschiedt over
eenkomstig door den directeur van gouvernementsbedrijven te ge
ven voorschriften ") . 

5) Bij die voorschriften zal het model van het procesverbaal 
worden vastge§teld, dat de betrokken ambtenaren telkens van 
hunne verrichtingen zullen hebben op te maken en tevens worden 
bepaald de wijze waarop en aan wien dit proces-verbaal zal moe
ten worden ingediend. 

6) Belanghebbenden worden in de gelegenheid geste ld om bij 
het nemen der monsters tegenwoordig te zijn. In het proces
verbaal wordt vermeld of zij al dan niet tegenwoordig zij n geweest. 

Arlikel 5. 

I) Als ontvlammingstemperatuur van een monster vloeibare stof 
wordt beschouwd het gemiddelde van de uitkomsten, herleid tot 
een barometerstand van 760 millimeter, van die proeven, waarvan 
het verschil tusschen de hoogste en de laagste waargenomen tem
peratuur niet meer bedraagt dan 1' /,' Celsius 

2) De uitslag van het onderzoek is beslissend. 
3) Het onderzoek geschiedt kosteloos . 

HOOFDSTUK 11 . 

Opslag. 

Artikel 6. 

Gelijktijdige opslag van gevaarlijke en gewone vloeistoffen wordt 
beschouwd als opslag van uitsluitend gevaarlijke vloeistoffen. 

,.) Deze voorschtiften zijn opgenomen in Bb. 8858. 
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Artikel 7. 

(1) Behoudens het in de hoofstukken VII en VIII bepaillde . mogen 
vloeistoffen alleen opgeslagen of verwerkt worden of in vo or
raad worden ge houden in opslagplaatsen en bewaarplaatsen, welke 
voldoen aan de eischen in deze voorschriften geste ld. 

(2) De Direcleur van Gouvernementsbedr ijven is bevoegd om 
in zeer bijzondere en dringende omstandigheden op voorstel van 
of in overleg met de Hoofden van gewestelijk bestuur, tijdelijk 
vergunning te verieenen voor den opslag van gevaarlijke en ge
wone vloeistoffen in de open lucht of in tijdelijk daarvoor be
stemde opslagplaatsen of bewaarplaatse n, mits onder de volgende 
voorwaarden: 
a. de voor dien tijdelijken opslag bestemde loodsen of gebou 

wen moeten zijn opgetrokken van onbrandbare material en 
en mo ge n evenals de opslagterreinen niet worden betreden 
met vuur en licht; 

b. ten genoegen van het betrokken Hoofd van gewestelijk be
stuur zal de opvolging moe ten zijn verzekerd van de 
van zijnentwege voor elk bijzonder geva l c. q. noodig geoor
deelde verdere veiligheidsvoorschriften; 

c. de in lid 2 bedoelde tijdelijke loodsen gebouwen of terreinen 
zullen worden bewaakt door politiedienaren dan wel mili
tairen. 

I. S. 1921 No. 606 'J. 

HOOFDSTUK lil. 

Bewaarplaatsen in het groot. 

Artikel 8. 

1) Het terrein om een bewaarplaats in het groot moet op een 
afstand van minstens 50 meter, gerekend van af den buitenwand 
der opslagplaatsen of neveninrichtingen, voor het publiek zijn 
afgesloten door een uit onbrandbare materialen bestaande om
heining, voorzien van een voldoend aantal doorgangen, die alle 
behoorlijk moeten kunnen worden afgesloten, terwijl in of onder 
die omheining geen afvoeropeningen mogen voorkomen, een en 
ander volgens aanwijzing van het hoofd van plaatselijk bestuur . 
Buiten deze afsluiting moet het terrein ter breedte van 10 meter 
geheel open zijn. 

I) In werking getreden 1 October 1921. 
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2) Bij aan water gelegen bewaarplaatsen kan aan de water
lijde, indien, ter beoordeeling van het hoofd van gewestelijk be
stuur, de plaatselijke omstandigheden het veroorloven, met een 
geringeren afstand tusschen de opslagplaatsen of neveninrich
tingen en de brandvrije omheining worden volstaan, terwijl de 
10 meter open strook aan die zijde kan vervallen. 

3) Onderlinge afstand van opslagplaatsen en neveninrich
tingen moet, behoudens het bepaalde in het derde lid van artikel 
15, ten minste 10 meter bedragen. 

HOOFDSTUK IV. 

Bewaarplaatsen in het klein. 

Artikel 9. 

1) Het terrein om een bewaarplaats in het klein moet op een 
afstand van minstens 25 meter gerekend van af den buitenwand 

der opslagplaatsen of neveninrichtingen, voor het publiek zijn 
afgesloten door een uit onbrandbare materialen bestaande om
heining, voorzien van een voldoend aantal doorgangen, die alle 
behoorlijk moeten kunnen worden afgesloten terwijl in of onder 
die omheining geen afvoeropeningen mogen voorkomen, een en. 
ander volgens aanwijzing van het hoofd van plaatselijk bestuur. 

2) Bij aan water gelegen bewaarplaatsen kan aan de waterzijde, 
indien, ter beoordeeling van het hoofd van gewestelijk ' bestuur, 
de plaatselijke omstandigheden het veroorloven, met een gerin
geren afstand tusschen de opslagplaatsen of ileveninrichtingen 
en de brandvrije omheining worden vo·lstaan . 

3) De onderlinge afstand van opslagplaatsen en neveninrich
tingen moet, behoudens het bepaalde in het derde lid van artikel 
15, ten minste 10 meter bedragen. 

HOOFDSTUK V. 

Omtrent de vergunning tot oprichting van "bewaar
plaatsen in het groot" en van "bewaarplaatsen 

in het klein." 

Artikel 10. 

1) Voor de oprichting van een bewaarplaats wordt de ver
gunning vereischt van het hoofd van gewestelijk bestuur in wiens 
gewest het terrein der op te richten bewaarplaats is gelegen. Aan 
deze vergunning kunnen door het hoofd van gewestelijk 'bestuur 
bijzondere voorwaarden verbonden worden. 
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2) De aa nvraag moe t vermelden welke vloeistoffen zullen wor
den opgeslage n en tot welke groo tste ho evee lheid en tevens ee ne 
beschrij vi ng beva tten van de op te ri chten bewaarplaats en van 
de afs luitin g, bedoeld in het Iste lid van de artikelen 8 en 9. 

3) Oe aanvraag moe t vergezel d gaan van een plattegrond tee 
ken in g in tweevo ud op geen kle iner schaa l da n I : 500, waarop 
zijn aangegeven de bewaarpl aats met omheining, omwallin g, e % ~ ~ f 

sloot en doo rgangen en alle tot een afstand van ten minste 75 
meter van de bewaarplaats aanwezige vas ti gheden, wege n, wa
teren enz.; deze teeken ing moe t door ee n beëedigd landm eter 
of, bij ontstentenis daarvan, door een naar het oord eel van het 

hoofd van geweste lijk bestuur bevoegd persoon zijn up ge maakt 
en onderteekend. 

Artikel I\. 

I) Na ontvangst der aanvraag doet het hoofd van geweste lijk 
best uur eell plaatselijk ond erzoek instel len, waa rbij de rechtheb
benden op de belendende perceelen, zoowe l bebouwde als 
onbel:lOuwde, in hun belang worden ge hoord . De aa nvrager moe t 
in de gelegen heid gesteld worden dit onderzoek bij te wonen of 
door een gemachtigde te doen bijwonen. 

2) Van het onderzoek en de mogelijk ingebrachte bezwaren 
word t een proces-verbaal in tweevoud opge maakt, waarvan één 
exemplaar aan den aanvrager word t uitgereikt. 

Artikel 12. 

In het beslu it, waarb ij door het hoofd va n geweste lijk bes tuur 
de vergunning wordt ve rl eend , moet de in het 2e lid va n art ikel 

10 bedoelde beschrijving in haar ge hee l worden opgenomen, 
terwij l een der bij de aanvraag gevoegde plattegrondteekeni ngen 

aan het aan den houder der vergun ning uit te rei ken afschrift 
van het besluit wordt gehech t. Voorts moet in het besluit worden 
melding gemaakt van de bezwaren , die bij het in het vorige 
artikel bedoelde plaatselijk onderzoek zijn in gebrac ht en van de 
di enaangaande ge nomen beslissingen . Bij ee n afwijkende beschik
kin g worden de redenen va n afwijkin g in het bes luit ve rm eld. 

Artikel 13. 

Een bewaarplaa ts mag eers t in gebruik worden ge nomen nadat 
uit een, na on tvan gst van een desbetreffend verzoek van den 
ve rgunninghouder en op diens kosten doo r of namens het hoofd 
van gewestelijk bestuur in gesteld plaatselijk onderzoek is gebleken, 
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dat de inrichting geheel overeenstemt met de in het vergunnings
besluit gegeven beschrijving en overigens voldoet aan deze 
voorschriften en aan de mogelijk aan de vergunning verbonden 
bijzondere voorwaarden. Van den uitslag van dit onderzoek wordt 
aan den vergunninghouder schriftelijk mededeeling gedaan. 

Artikel 14. 

De vergunning tot oprichtin g van bewaarplaatsen wordt verleend 
voor den tijd van dertig achtereenvolgende jaren, ingaande met 
de dagteekening van hel betrekkelijk besluit. Zij kan na afloop 
van dien termijn worden verlengd. 

HOOFDSTUK VI. 

Vereischten, waaraan de bewaarplaatsen moelen 
voldoen; verplichtingen van den houder der 

vergunnin g enz. 

Artikel 15. 

I) De bewaarplaatsen moeten aan de volgende eischen 
voldoen: 
a. De opslagplaatsen en neveninrichtingen moeten boven het 

niveau vao 50 centimeter beneden den beganen grond geheel 
uit brandvrije materialen bestaan. 

b. Elke opslagplaats of groep van opslagplaatsen moeten omge
ven zijn door een voldoend stevige aarden of gemetselde 
omwalling of sloot ol ve,reeniging hiervan, op zoodanige 
wijze aangelegd, dat bij mogelijke ongevallen alle uitvloeiende 
vloeistof geborgen kan wor.den tot op 20 centimeter beneden 
den bovenkant van de omwalling of sloot. 

c. De opslagplaatsen en neven inrichtingen, welke op minder 
dan 500 meter van andere gebouwen verwijderd zijn, moeten 
beschermd worden door goedwerkende bliksemafleiders die 
steeds in goeden toestand moeten worden gehouden en 
waarvan het aantal, de plaatsing en de inrichting bepaald 
worden door het hoold van gewestelijk bestuur. Deze 
bliksemafleiders zullen vanwege het hoofd van plaatselijk 
bestuur ten minste eenmaal in de 6 maanden en bovendien 
steeds na het inslaan van den bliksem op kosten van den 
vergunninghouder worden onderzocht. De vergunninghouder 
is verplicht, nadat hem hiervan schriftelijk is kennis gegeven, 
onmiddellijk alle verbeteringen en veranderingen aan te 
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brengen, die naar aanleiding van dat onderzoek worden 

noodig geacht. 

d. De reservoirs (tanks) moeten, zoo zij vloeistoffen bevatten , 
gesloten zijn . Geheel gevuld met vloeistof van de lichtste 
soort waarvoor zij bestemd zijn , mag, ook na langeren tijd, 
geen belangrijke hoeveelheid vloeistof, ontsnappen. Zij moeten 
echter voorzien zijn van eene inrichting, waardoor eventueel 
gevormd gas te allen tijde kan ontsnappen en waarvan de 
openingen door minstens drie achter elkander geplaatste 
brons- of kopergazen met niet grooter openingen dan 0,25 
vierkante mi llimeter en van draad van 0.3 tot 0.4 millimeter 
dikte tegen het doorslaan van de vlam bescllermd zijn. 

2) Binnen de omheining, bedoeld in het Iste lid der artikelen 
8 en 9, mag nergens gerookt worden en mag geen vuur aanwezig 
zijn. Bij het gebruik van kunstlicht moet de ruimte, waarin de 
verbranding plaats heeft, op voldoende wijze tegen het doorslaan 
van de vlam beschermd zijn. Bij electrische verlichting moet de 
lichtbron volkomen afgesloten zijn van de buitenlucht. 

3) Onder bijzondere omstandigheden, ter beoordeeling van 
het hoofd van gewestelijk bestuur, kan in afwijking van het 
bepaalde b ij het vorige lid vergunning verleend worden tot het 
oprichten van gebouwen waarin vuur voor het drijven van 
pompen en voor het soldeeren der blikken aanwezig mag zijn . 
Deze gebouwen moeten op een afstand van minstens 20 meter 
van alle opslagp laatsen gelegen zijn . 

4) In of bij elke opslagplaats en neveninrichting moet eene, 
volgens aanw ij zing van het hoofd van plaatselijk bestuur, 
voldoende hoeveelheid droog zand worden bewaard, om een 
begin van brand van uitgevloeide vloeistoffen te kunnen 

blusschen. 

5) De vergunninghouder is verplicht ook verder alle mogelijke 
maatregelen te nemen ter voorkoming van het wegvloeien of 
in brand geraken van de opgeslagen vloeistoffen . 

6) De vergunninghouder is verplicht, nadat hem schriftelijk 
daarvan is kennis gegeven, binnen een voor elk bijzonder geval 
te stellen bekwamen termijn, op zijn kosten alle voorzieningen 
te treffen, die door het hoofd van gewestelijk bestuur in het 
openbaar belang en voor de veiligheid noodig worden geoordeeld; 
bij niet voldoening hieraan zullen de bevolen voorzieningen van 
wege het Hoofd van gewestelijk bestuur kunnen worden tot 
stand gebracht, op kosten van den vergunninghouder. 
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Artikel 16, 

1) De in het lste lid van de artikelen 8 en 9 bedoelde door
gangen moeten s teeds behoorlijk gesloten zijn, tenzij er op 
afdoende wijze bij wordt gewaakt, ee n en ander volgens aanwijzing 
van het hoófd van plaatselijk bestuur. 

2) Indien zulks bij bestaand of nad erend gevaar ter voorkoming 
of beperking van ongelukken of schade noodzakelijk is, mag 
van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel worden 
afgeweken, 

3) Onbevoegden is de toegang tot het terrein der bewaar
pl aa tsen verboden; de houder der vergunning zorgt voor de 
nakomin g van dit verbod en doet hiervan tevens blijken op de 
bij de toegangen duidelijk zichtbare kennisgevingen in de Neder
landsche taal en in door het hoofd van gewestelijk bestuur aan 
te geven landsta len, 

4) Boven of naast den in gang of de ingangen van elke bewaa r
plaats moet op duidelijke wijze zijn aangegeven voor welke soort 
van bewaarplaats de vergunning tot opslag is verleend, 

5) De vergunninghouder is verplicht voor de uitoefening van 
het toezicht op de nakoming van deze of nader vast te stell'!!n 
voorschriften behalve aan de daartoe wettelijk bevoegde amb
tenaren, ook te allen tijde toegang tot de bewaarplaats te ver
leenen aan de ambtenaren van de in- en uitvoerrechten en 
accijnzen. en aan die, behoorende tot het departement der 
burgerlijke openbare werken, voor zoover zij daartoe door het 
betrokken departementshoofd of door het hoofd van gewestelijk 
bestuur worden aangewezen, 

HOOFDSTUK VII. 

Winkelvoorraden en huishoudelijk gebruik. 

Artikel 17, 

1) Kleinhandelaren mogen in elk hunner winkels aan gewone 
vloeistoffen ten verkoop in voorraad hebben: 
Q , • bij verpakking uitsluitend in ijzeren vatten, voorzien van 

eene degelijke schroefsluiting, eene hoeveelheid van ten 
hoogste 900 liter; 

b. bij verpakking in blikken of anderszins en bij verpakking 
zoowel in ijzeren vaten onder a bedoeld als in blikken, 
ee ne hoe veelheid van ten hoogste 555 liter. 
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2) Met vergunning van het hoofd van plaatselijk bestuur mogen 
kleinhandelaren in elk hunner winkels aan gevaarlijke vloeistof
fen, ten verkoop in voorraad hebben eene hoeveelheid van ten 
hoogste 80 liter. 

3) De verpakking moet lekvrij zijn en goed afsluitbaar. 

Artikel 18. 

I) Voor eigen gebruik mag in elke woning zonder voor
afgaande vergunning eene hoevee lheid van ten hoogste 120 liter 
gewone en 20 liter gevaarfijke vloeistoffen voorhanden zijn. 

2) Met vergunning van het ho ofd van plaatselijk bestuur mogen 
de in het vorig bedoelde hoevee lheden gebracht worden op ten 
hoogste 370 liter voor gewone en 80 liter voor gevaarlijke 
vloeistoffen. 

3) De verpakking der voorhanden zijnde hoeveelheden moet 
lekvrij zijn en goed afsluitbaar. 

4) Het hoofd van het gezin is aansprakelijk voor de nakoming 
der in het Ie, 2e en 3e lid van dit artikel vastgestelde bepalingen. 

Artikel 19. 

I) Het hoofd van gewestelijk bestuur is bevoegd. om, indien 
daartoe naaf zjjn meening aanleiding besUlat. de in de artikelen 
17 en 18 genoemde grootste hoeveelheden te verhoogen en wel: 

I. Bij opslag in een niet bewoond, vrijstaand, goed geventi. 
leerd, uit onbrandbaar materiaal opgetrokken gebouw, dat omgeven 
is door een 10 meter breede brandvrije strook: 
a. die onder a van het eerste lid van artikel 17 bedoeld, tot 

5000 liter; 
b. die onder b van hetzelfde lid bedoeld tot 3000 liter; 
c. de in het tweede lid van de artikelen 17 en 18 bedoelde 

hoeveelheden gevaarlijke vloeistoffen: 
I e. bij verpakking uitsluitend in zwaar metalen kannen, 

waarvan alle openingen door middel van draadgaas of 
anderszins op afdoende wijze tegen het inslaan van vlammen 
beschermd zijn en welke tevens voorzien zijn van een 
gemakkelijk smeltbare prop, tot 1800 liter; 

2e . bij verpakking in ijzeren vaten, voorzien van eene degelijke 
schroefsluiting, of bij verpakking zoowel in deze vaten 
als in de onder I bedoelde veiligheidskannen, tot 1250 liter; 

3e. bij verpakking in goed gesloten, in het bijzonder 
daarvoor van zwaar blik vervaardigde kannen, voorzien 
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van een koperen schroefsluiting en dubbele naden 
en bij verpakking zoo wel in deze kannen als in de onder 
Ie en 2e bedoelde kannen en vaten, tot 900 liter; 

4e. bij verpakking in gewone blikken en bij verpakking zoowel 
in deze blikken als in de onder 1 e, 2e en 3e bedoelde 
kannen en vaten, tot 400 liter. 

Il. bij bewaring in, bulten eenig gebouw bovengronds geplaat
ste, brandvrije kluizen van steen of cement, voorzien van stevige 
deuren of deksels van onbrandbaar en warmtekeerend materiaal, 
van lekgaten in onmiddellijk boven den bodem en ventilatie
openingen in den zijwand bij den bodem en aan de bovenzijde, 
welke lekgaten en ventilatie-openingen voorzien moeten zijn van 
draadgaas met niet grooter openingen dan van 0.25 vierkante 
millimeter, terwijl de draaddikte van het gaas tusschen 0.3 en 0.4 
millimeter, moet zijn gelegen, tot de onder 1 van dit artikel ge
noemde hoeveelheden mits onder de volgende voorwaarden; 
Ie. een kluis mag niet meer dan 1500 liter gewone of 250 liter 

gevaarlijke vloeistof bevatten; 
2e. de vloer om de kluis of om de groepen van kluizen mag 

tot op een afstand van ten minste I meter daarvan niet zijn 
geplaveid of op eene andere wijze ondoordringbaar voor 
vloeistof worden gemaakt; 

3e. iedere kluis of groep van kluizen moet ten minste 5 meter 
verwi.iderd blijven van gebouwen of brandbare schuttingen; 

4e. om de kluis of de groep van kluizen moet, tenzij schuttingen 
of muren dit onmogelijk of overbodig maken, op ten minste 
5 meter afstand zijn geplaatst een hekwerk, voorzien van 
stevig ijzergaas. of een plaatijzeren schutting. Dit hekwerk 
of deze schutting moet ten minste 2 meter hoog zijn, terwijl 
de ruimte daarbinnen alleen toegankelijk mag zijn door eene 
deur, die met slot en sleutel moet zijn afgesloten, zoolang 
het betreden van die ruimte niet noodzakelijk is. 

111. Bij bewaring in eene inrichting welke volgens het 
oordeel van den directeur van gouvernementsbedrijven, dat daar
toe door het betrokken hoofd van gewestelijk bestuur ingewon
nen wordt, zoodanig samengesteld is. dat bij vulling, bewaring en 
aftapping, gevaar blijvend uitgesloten geacht kan worden, de in 
het tweede lid van de artikelen 17 en 18 bedoelde hoeveelheden 
gevaarlijke vloeistoffen tot 6000 liter. 

2) In bijzondere gevallen kan, op aanvraag van belangheb
benden, voor dergelijke inrichtingen door den directeur van gou
vernementsbedrijven, na overleg met het betrokken hoofd van 
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gewestelijk bestuur, eene grootere hoeveelheid worden toege
staan. Daarbij kunnen bijzondere voorwaarden gesteld worden. 

3) In de gebouwen, bedoeld onder 1 en in de kluizen, be
doeld onder 1I van het l ste lid, die niet met vuur en licht mogen 
worden betreden, mogen ook ledige blikken, mits goed gesloten, 
aanwezig zijn, echter slechts tot een aantal, welks inhoud gelijk 
is aan de helft van de voor gebouw of de kluis toegestane grootste 
hoeveelheid vloeistof. In de nabijheid van elk der vorenbedoelde 
gebouwen en kluizen moet eene volgens aanwijzing van het hoofd 
van plaatselijk bestuur voldoende hoeveelheid droog zand worden 
bewaard, om een begin van brand van uitgevloeide vloeistoffen 
te kunnen blusschen. 

4) De houder der vergunning is aansprakelijk voor de na
koming der in dit artikel vastgestelde voorwaarden. 

HOOFDSTUK VliJ. 

Uitzonderingsgevallen. 

Artikel 20. 

1) Bij de toepassing van deze voorschriften blijven voorraden, 
aanwezig in de reservoirs van motorrijtuigen en gasolinelampen, 
buiten beschouwing. 

2) Voorts zijn deze voorschriften niet van toepassing op: 
a. terreinen, waarop, krachtens wettelijke bevoegdheid, ruwe 

aardolie aan den dag wordt gebracht; 
b. inri chtingen tot het verwerken van ruwe aardolie; 
c. inrichtingen tot het vervaardigen van onverschillig welke 

nijverheidsvoortbrengselen, waarbij van vloeistoffen als hulp
middel wordt gebruik gemaakt; 

d. voorraden niet voor eigen gebruik bestemd, aanwezig in 
loodsen en op terreinen der douane en Staats- en andere 
spoor- en tramwegdiensten en in tankwagens op de Staats
en andere spoor- en Iramwegemplacementen , 

e. voorraden, opgeslagen door de departementen van oorlog 
en marine in Nederlandsch-lndie; 

f. voorraden, opgeslagen op door den Directeur der Burgerlijke 
Openbare Werken voor den opslag van vloeistoffen aangewezen 
terreinen, behoorende tot eene haveninrichting; 

3) Op de in het vorige lid onder d bedoelde spoor- en tram
wegemplacementen kan, met goedvinden van de betrokken spoor
en tramwegautoriteiten, vergunning tot opslag van ten hoogste 
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40.000 liter gewone vloeistoffen, aan derden verleend worden 
door het betrokken hoofd vall gewestelijk bestuur, mits de 
opslagplaats behalve aan de baanzijde, omringd is door een 
brandvrije strook van minstens JO meter breedte. Aan deze ver
gunning kunnen door het hoofd van gewestelijk bestuur bijzondere 
voorwaarden verbonden worden. 

4) Ten aanzien van voorraden: opgeslagen op andere dan de 
onder f van het tweede lid van dit artikel bedoelde, tot eene 
haven inrichting behoorende terreinen, worden de aan de hoofden 
van gewestelijk en plaatselijk bestuur opgedragen bevoegdheden 
en bemoeiingen uitgeoefend door den Directeur der Burgerlijke 
Openbare Werken, of volgens de door dezen te geven aanwij
zingen door den met het beheer der betrokken Itaveninrichting 
belasten ambtenaar, dan wel andere daartoe aangewezen gezagheb
benden. 

HOOFDSTUK IX 

Strafbepalingen. ContrOle op de naleving der voorschrif
ten. Intrekking der vergunning. HUiszoeking. 

Artikel 21. 

1) Overtreding van deze voorschriften en overtreding van 
of handelingen in strijd met de voorwaarden . gesteld in de in 
artikel JO, Je lid . artikel J9, 2e lid en artikel 20, 3e lid, bedoelde 
vergunningen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 
drie maanden of geldboete van ten hoogste vijf honderd 
gulden. 

2) Ingeval van veroordeeling wegens Itet in voorraad hebben 
van meer vloeistof, dan krachtens deze voorschriften veroorloofd 
is, kan tevens verbeurdverklaring worden uitgesproken van de 
bij huiszoeking overeenkomstig artikel 23 aangetroffen meerdere 
hoeveelheid (Sb. 1917 No. 732.). 

Artikel 22. 

1) Het toezicht op ·de naleving dezer voorschriften is opge
dragen aan het hoofd van gewestelijk bestuur. 

2) De autoriteit die de vergunning heeft verleend voor de 
oprichting van een bewaarplaats of voor den opslag van vloeistoffen, 
heeft het recht deze vergunning in te trekken, zonder dat de 
vergunninghouder daaraan eenige aanspraak op schadevergoeding 
zal kunnen ontleenen . Tot deze intrekking wordt overgegaan, bij 
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niet nakoming van een of meer dezer voorschriften en bijaldien 
de vergunninghouder niet, binnen een hem bij aanschrijving 
door genoemde overheid gestelden termijn van ten minste dertig 
dagen, heeft voldaan aan de bij die aanschrijving gegeven last 
tot nakoming van de overtreden voorschriften. 

3) Het besluit van intrekking wordt den ve rgunninghouder 

gerechtelijk beteekend. 
4) De vergunninghouder is verplicht binnen dertig dagen na 

die beteekening alle vloeistoffen welke onder deze voorschrif
ten vallen uit de opslagplaatsen of neveninrichtingen te ver

wijderen. 

Artikel 23. 

Oe voorschriften van de ordonnantie van 20 Augustus 1865 (Sb. 
No. 84) zooals die nad er zijn aangev uld en gewijzigd, betreffende 
het houden van huiszoeking tot ontdekking van overtreding der 
wettelijke bepalingen op het stuk van 's lands middelen en pach
ten, zijn ook toepasselijk met opzicht tot de ontdekking van over
tredingen van deze voorschriften. 

Artikel 24. 

Het hoofd van ptaatselijk bestuur is bevoegd om, na schrif
telijke waars chuwing, of, in spoed vereischende gevallen, zelfs 
zonder voorgaande waa rschuwing, ten koste der overtreders te 
doen wegnemen, beletten of verrichtelI, wat in strijd met deze 

voorschriften is tot stand gebracht of wordt ondernomen ol na
gelaten. 

HOOFDSTUK X. 

Overgangsbepalingen. 

Artikel 25. 

1) Reeds verteende vergunningen voor de oprichting en in 
gebruikneming van bewaarplaatsen blijven van kracht. 

2) Op verzoek van belanghebbenden worden de voorwaarden 
waarop de in het 1 ste lid van dit artikel bedoelde vergunningen 
zijn verleend, met deze voorschriften in overeenstemming gebracht; 
de vergunning wordt dan opnieuw en geheel volgens deze voor
schriften verleend. 
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ALOEMEENE BELASTINGBEPALINGEN OP 
AUTOMOBIELEN, AUTOLETTEN, EN RIJWIELEN. 

(Uittreksel uit de Ordonnantie van 7 Januari 1908. 
Staatsblad No. 13). 

Grondslagen der belasting. 

Er wordt, onder den naam van personeel belasting, eene be
lasting geheven naar de volgende grondslagen: 
Ie. ' Enz. 
4e. Getal en soorl der rijwielen . 
6e. Gelal automobielen en autoletten . 

(lnd . staatsb!. 1920 No. 679). 

Rijwielen. 

Bij de berekening van het gelal rijwielen komen niet in aan
merking: 
Ie. de rijwielen, uitsluitend gebezigd wordende voor het ver

voer van brieven en pakketten en voor het opnemen van 
bestellingen en bezorgen van waren voor winkelneringen; 

2e. de rijwielen van kunstrijders uitsluitend gebezigd wordende 
voor de uitoefening van hun beroep. 

3e. de rijwielfabrikanlen en handelaren in rijwielen, uitsluitend 
ten verkoop of ter oefening van anderen aangehouden; 

4e. de rijwielen van rijwiel verhuurders : 
5e. de in verantwoording zijnde Gouvernementsrijwielen, zoo

mede de rijwielen toebehoorende aan gewesten of gedeelten 
van gewesten met eigen geldmiddelen en uitsluitend 'gebe
zigd wordende voor den openbaren dienst. (lnd . staatsb!. 
1918 No. 400) . 

De rijwielen onder 3 en 4 bedoeld komen niet vOOr vrijstelling 
in aanmerking, wanneer zij door andere dan de daargenoemde 
personen worden aangehouden. 

Automobielen en Autolelten. 

Onder autoletlen worden voor de toepassing dezer ordonnantie 
verstaan alle op drie wielen loopende motorrijwielen of motor
rijtuigen, bekend onder den naam "tricar". 

Bij de berekening van het getal automobielen en autoletlen 
komen niet in aanmerking: 
Ie. de automobielen · en autoletten, uitsluitend gebezigd voor 

het vervoer van goederen; 
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2e. de automobielen en autoletten van fab rikanten van en han
delaren in die voertuigen, uitsluitend ten verkoop aange
houden; 

3e. de automobielen en autoletlen van verhuurders van die voer
tui ge n ; 

4e. de in verantwoording zijnde Gouvernements automobielen 
en autoletten, zoomede de automobielen en autoletten, toebe
hoorende aan gewesten of gedeelten van ge westen met 
eigen ge ldmiddelen en uitsluitend gebez igd wordende voor 
den openbaren dienst. 

De automobielen en autoletten olJder Nos. 2 en 3 komen ni et 
voor vrijstelling in aanmerking, wanneer zij doo r anderen dan de 
daargenoernde personen worden aange houden . 

Ind . Staatsb!. 1911 No. 58 en 1918 No. 400. 

Vrijstellin gen . 

Van deze be lasti ng zijn vrijgesteld: 
de Consuls-Generaal, Consuls, Vi ce-Consu ls en Consulaire 

age nten van vreemde staten, geen Nederlanders zijnde, noch eenig 
beroep of bedrijf uitoefenende en tij de ns hunn e toe lating niet in 
Nederland of een zijner koloniën gevestigd, voor zooverre de 
Consuls-Generaal,- Consuls en Vi ce-Consuls der Nederlanden in 
die staten gelijke vrijstelling genieten; 

de Consulaire beambten van vree mde staten, die geen Ne
derl anders zijn. en geen beroep of bedrijf uitoefenen, voor zooverre 
de Consulaire beambten der Nederlanden in die staten gelijke 
vrijstelling gen ieten; 

militai ren beneden den rang van offici er, met uitzondering van 
hen , die buiten de kazerne wonen, voor zooveel deze recht heb
ben op eene Gouvernements wonin gofop indemniteit daarvoor, en 
hunn e inkomsten overi gens gelijk zijn aan- of hooger zijn dan die 
van een tweeden luitenant der Infanteri e. 

De door den Gouverneur-Generaal aan te wijzen landsd ienaren, 
Inlandsche volkshoofden en hoofden van vreemde Oosterlingen, 
die naa r het oordee l van het Hoofd van gewestelijk bestuur voor 
hun dienstwerk rijwiel. automobiel of autoleUe houden , genieten 
vrij stellin g va n belasting voor een rijwiel, voor een automobiel 
of voor een autolette. 

Houden zij naar het oordeel van het Hoofd van gewestelijk 
bestuur voor hun di enstwerk nevens elkander hetzij rijwiel, 
rijtuig, automobiel of autolette, dan genieten zij vrijstelling voor 
het hoogstbelaste voertuig. 
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(Ind . Staatsbl. 1911 No. 58, 1915 No. 641, 1920 No 679 en 
1921 No. 305). 

Bedrag der belasting. 

De belasting bedraagt per jaar. 
I. Acht en veertig gulden per automobiel; 
2. Vier en twintig gulden per autoleUe; 
3. Achttien gulden per motor-rijwiel. 
4. Drie gulden per rijwiel, ingericht voor één persoon. 
5. Zes • twee of meer per-
sonen. 

Belastingplichtigheid. 

Het hoofd van het huisgezin wordt in de belasting aangeslagen 
ook voor de gedeelten van het woonhuis en de aanhoorigheden 
bij anderen in gebruik, voor de zich in die gedeelten bevindende 
rijwielen, automobielen en autoleUen bij anderen in gebruik, 
doch zich bevindende in of op de aanhoorigheden van zijn Woon
huis, met dien verstande dat houders van logementen of com
mensalenhuizen niet worden aangeslagen voor de automobielen 
en autolelten, welke worden aangehouden door de in hunne loge
menten of commensalenhuizen verblijf houdende, do.ch niet tot 
hun gezin behoorende personen. 

Het Hoofd van plaatselijk bestuur beslist zoo noodig, wie als 
hoofd van het huisgezin is aan te merken. 

Zij, die in logementen of commensalenhuizen verblijf houden -
de houders dier inrichting daaronder niet be~grepen - zijn belas
tingplichtig. 

Met houders van een logement (}f commensalenhuis worden 
gelijkgesteld de beheerders van zoodanige inrichtingen. 

(Ind. Staatsb\. 1922 No. 68). 

Aangifte. 

De belastingplichtigen moeten jaarlijks aangifte doen. 
De aangifte bevat: o. m. 

het getal automobielen, autoleUen en rijwielen met vermelding 
welk getal van elk niet belastbaar is, en van de redenen daar
voor bestaande. 

Zij, die een logement of commensalenhuis houden of beheeren, 
zijn verplicht bij hunne aangifte een door hen onderleekende op
gave in te dienen van de op het tijds .ip van indiening dier aan-
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gifte in het togement of commensalenhuis verblijf houdende en 
niet tot hun gezin behoorende personen, die o. 111. automobiel, 

autolette of rijwiel houden, met vermelding tevens van het aantal 
dezer vervoermiddelen zoomede van de soort der rijwielen, die 
door ieder hunner worden ·aangehouden. 

(Ind. Staatsbl. 1911 No. 58). 
Niet behoorlijk onderteekende of mondelinge aangiften wor

den beschouwd als niet gedaan. 
De aangiften kunnen door schriftelijk gemachtigden worden ge

daan , mits het bewijs der machtiging warde overgelegd. 
Tot het doen der aangiften worden jaarlijks, zoo mogelijk in 

den loop der maand Januari, biljetten ter invulling verstrekt, 
volgens een door den Directeur van financiën vastgesteld model. 

De wijze van verstrekking der biljetten, zoomede die van terug
haling der ingevulde, voor zoover die terughaling doelmatig wordt 
geacht, wordt geregeld door het Hoofd van gewestelijk bestuur. Bij 
verzending per post wordt geen portvrijdom genoten. 

Deze wijst tevens den ambtenaar aan, bij wien de inlevering der 
niet afgehaalde biljetten moet geschieden. 

Van den afloop der jaarlijksche verstrekking van biljetten 
wordt, op de wijze door het Hoofd van gewestelijk bestuur te 
bepalen door of namens dezen in het openbaar bekendmaking 
gedaan. 

lij die tot aangifte verplicht zijn en geen biljet ontvangen 
hebben, of bij wie het niet is afgehaald, moeten eene aangifte 
inleveren binnen eene maand na de bekendmaking, hiervoren 
bedoeld. 

(Ind. Staatsbl. 1911 No. 58 en 1919 No. 598). 
lij, die eerst in den loop van het jaar belastingplichtig wor

den of door vermeerdering van het getal belastbare automobielen 
autoletten en rijwielen meer belasting verschuldigd zijn, moeten 
binnen eene maand aangifte doen, met opgaaf van de maand, 
waarin de verandering heeft plaats gehad. 

Ingeval de verandering plaats heeft na 15 November, blijft 
dit artikel buiten toepassing. 

Het bepaalde in de beide vorige alinea's is ook toepasselijk 
op de belastingschuldigen, die in den loop van het jaar: 
I e. zich in een ander gewest vestigen; 
2e. binnen het gewest verhuizen naar of lIit een gedeelte daar

van, waar krachtens verordening van een localen raad op

centen worden geheven op de hoofdsom der belasting. (Ind. 
Staats bI. 1910 No. 169). 
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Voor elke ingeleverde of afgehaalde aangifte wordt een ont
vangstbewijs uitgereikt. 

Aanslag, enz. 

Ingeval in strijd met de bovenstaande bepalingen geen aangifte 
is gedaan, stelt het Hoofd van gewestelijk bestuur den aanslag 
vast, overeenkomstig zijne berekening van het getal belastbare 
automobielen, autoletlen en rijwielen, onverminderd de toepas
sing der straf, hieronder vermeld. 

Strafbepalingen. 

Met eene boete van 10 tot 500 gulden worden gestraft: te lage 
aangifte of geheele verzwijging van het getal automobielen, 
auloletten of rijwielen en hel niet doen van aangifte binnen de 
bepaalde termijnen en hel niet verstrekken door personen, die 
een logement of commensalenhuis houden of beheeren, van eene 
opgave of het doen van eene onjuiste of onvolledige opgave van 
de in het logement of commensalenhuis verblijf houdende en 
niet tot hun gezin behoorende personen, die automobiel of auto
lelte houden. 
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REGISTRATIE VAN MOTORRIJTUIGEN. 

Nieuwe Regeling voor de registratie van motorrijtuigen voor den 
krijgsdienst. 

\. S. 1920 No. 758. 

Artikel \. 

In deze regeling wordt onder motorrijtuigen verstaan alle rij
of voertuigen welke krachtens artikel Ivan het Motorreglement 
(Staatsblad 1917 No.: 73) als zoodanig worden beschouwd. 

Artikel 2. 

(I) Gelijktijdig met het nummerbewijs, bedoeld in artikel 6 
onder 2e van het Motorregl ement (Staatsblad 1917 No. 73) zendt 
het Hoofd van Gewestelijk Bestuur aan den eigenaar of houder 
van het motorrijtuig, waarvoor genoemd bewijs wordt afgegeven, 
een staat ter invulling ingericht als aangegeven in de bijlage 
dezer ordonnantie. 

(2) De eigenaar of houder is verplicht dezen staat volledig en 
naar waarheid ingevuld binnen 14 dagen na ontvangst terug te 
ze nden aan het Hoofd van Gewestelijk Bestuur, dat 'voor eene 
spoedige doorzending aan den Afd ee lings-(Gewestelijk-Militairen) 
Commandant zorg draagt. 

Artikel 3. 

Ind ien zich ten aanzien van den eigenaar of houder van een 
motorrijtuig, dan wel ten aanzien van zulk een rijtuig zelf een 
der gevallen voordoet, bedoeld in artikel 7 lid 2 en 3 van het 
Motorreglement (Staatsblad 1917 No. 73), geeft het Hoofd van 
Gewestelijk Bestuur kennis aan den Afdeelings-(Gewestelijk 
Militairen) Commandant. 

Artikel 4. 

Eigenaars of houders van motorrijtuigen zijn verplicht gebre
ken, welke een motorrijtuig blijvend voor gebruik ongeschikt 
maken, binnen veertien dagen na het ontstaan daarvan ter kennis 
te brengen van het Hoofd van Gewestelijk Bestuur, dat hiervan 
mededeeling doet aan den Afdeelings-(Gewestelijk Militairen) 

Commandant . 
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Artikel 5. 

Voor zoover de in deze regeling bedoelde eigenaren of houders 
van motorrijtuigen zijn als rechtspersoon erkende vereeni gingen 
of naamlooze vennootschappen dan wel vennootschappen onder 
firma, rusten de in het tweede lid van artikel 2 en artikel 4 
omschreven verplichtingen op de(n) bestuurder(s) van die ver
eenigingen of vennootschappen, dan wel de firmanten, alsmede 
op hem of hen die met de vertegenwoordiging of de waarneming 
van de belangen van de bedoelde li chamen binnen Nederlandsch
Indië belast is of zijn. 

Artikel 6. 

(I) Niet nakoming van de verplichtingen, opgelegd in de 
artikelen 2, tweede lid en 4 juncto 5, wordt gestraft met 
geldboete van ten hoogste honderd gulden of hechtenis van ten 
hoogste acht dagen. 

(2) De in het tweede lid strafbaar gestelde feiten worden be
schouwd als overtredingen. 

Artikel 7 . .. 
De bepalingen van deze ordonnantie zijn niet van toepassing 

op de consulaire ambtenaren van vreemde mogendheden in 
Nederlandsch-Indië en op de motorrijtuigen aan hen toebehoorende. 

Artikel 8. 

Overgangsbepaling. 

(I) Door de zorg der Hoofden van Gewestelijk Bestuur zullen 
binnen drie maanden na afkondiging van deze ordonnantie aan 
alle eigenaren of houders van motorrijtuigen in hun gewest blanco 
staten als bedoeld in de bijlage dezer ordonnantie ter invulling 
moeten worden toegezonden. 

(2) Omtrent invulling en opzending geldt het bepaalde bij 
het 2e lid van artikel 2 dezer regeling. 
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BIJLAGE. 

RESIDENTIE . 
Gegevens van bet motorrijtuig, geregistreerd onder No .. ... 
Eigenaar 0\ houder ..... . 
wonende ..... 

Laatstvorige eigenaar of houder .. 

I. Volledig merk van de personenauto ... 
Volledig merk van de vrachtauto ('l (caterpilar, tractor) ...... . 
Volledig merk van het motorrijwi eL .. . ..................................... . 

2. Jaar van constructie .. 
(indien niel bekend, tijdstip van in gebruik stelling) 

3. Aantal 
grepen) .... 

zitplaatsen der personenauto (bestuurder inbe-

Z 
tJ.I 4. Indien de vrachtauo is ingericht als omnibus, voor 
Cl:: 
:::> hoeveel personen? . 
tJ.I 5 5. Voorzien van een magneetontsteking? 
(f) Voorzien van een accu.ontsteking? 

6. 

7. 

8. 

Maximum draagvermogen der vrachtauto (*) 

Maten der luchtbanden: voor .... 
achter 

Maten der massieve banden : voor. .... .. . 
achter .... 

Is het motorrijtuig in dienst valJ het Gouvernement? .... 

Is het motorrijtuig in dienst van het Gewest? ...... . 
Is het motorrijtuig in dienst van de Gemeente? ......... . 

.................. .. den .... 

('Ol 

(*) Waaronder te rekenen de tot vrachtauto omgebouwde per· 
sonenauto. 

(U) Onderteekening van den eigenaar of houder. 
N. B. In het bijzonder te letten op artikel 2 (sub 2), 4, 5 en 6 van 

de aangehechte ordonnantie. 
Ordonnantie van ... . ..................... . 
(Hieronder met duidelijkeletterstedoen volgen artikelen 2 (lid 
2), 4, 5 en 6 der ordonnantie}. 
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Lijst van CJubhotels der Kon. Ver. Java Motor Club. 

Bátoe Hotel Lebaksari 
Blit~r Chemin de fer 
Blitar van Rheeden 
Cheribon 

" 
Hollandia 

Garoet 
" 

Papandajan 
Kediri Kediri 
Koeningan 

" 
Flora 2000' 

Madioen van Beresteyn 
Magela.ng Montagne 
Pasoeroean Morbeek 
Pati • Pati 
Plaosan nabij 

Magetan Girimojo 3000' 
Probolinggo 

" 
Central 

Rembang • Cordromp 
Sarangan nabij 

Magetan Saran gan 4000' 
Sindanglaja • Sindanglaja 
Soekaboemi Selabatoe 
Soekaboemi Victoria 
Soerabaja • Oranje Hotel 
Solo Slier 
Tegal 

" 
van Vliet 

Weltevreden 
" 

der Nederlanden 
Weltevreden Koningsplein 

Wij vestigen er de aandacht onzer leden op, dat zij in deze 
Hotels , welke een blauw Clubschild voeren vermeldende "Hotel
Garage J. M. c." geen garagehuur behoeven te betalen. 

Waar anders gewoonlijk f 1.- per dag wordt berekend be
teekent dit dus weer een voordeeltje. 

Hotelhouders hebben het recht om vertoon van bewijs van 
lidmaatschap te verzoeken en zorge men er dus voor dit op reis 
steeds bij zich te hebben. 

Hotel Girimojo te Plaosan bij Magetan geeft bovendien aall 
leden 10 % reductie op logies en lunches. 
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OE B ATAAFSCHE p ETROLEU M 
= =--== MAAT SCHAPPIJ 

HERT AUTOMOBIEL SMEEROLIËN 

HERT No. 1 is een zeer dunne vloeibare 
cy lindero li e, speciaal geschikt voor Ford 
all tOlllobi e I en, 

HERT No. 2 is een dunne vloe ibare cylind erolie , 

HERT No. 3 is een nliddelsoort cylinderolie, 
gesc hikt voor de meeste automobiel 
soorten in de tropen) waarv oor geen 
dikke oli esoo rt wordt voo rgeschreven , 

HERT No. 4 is een dikke cylin derol ie . 

HERT No. 5 is een zeer dikke cy linderolie, 
speciaa l vo or luchtgekoe lde motoren 

(motorrijw i el en ), 

CAROANOLIE is een z",ure donkere olie 
gesc hikt voor het s lll eren van ve rsnel
lin gsba k en differenti aa l. 



.••••••.••.•••......•...... ....••.....••••.••••••....•••••...••......... · . · . · . : MADIOEN : · . · . 
~ HOT EL" V A N B ERE S T E IJ N" : · . : Hotel Ie Rang : · . · . · . : : · . : Gelegen aan den grooten postweg Solo-Soe rabaya, in het : · . : centrum der stad, en nab ij al le kantoren. AutoQ:arages. : · ~ . · . · . ........................................................................ 

GRAND HOTEL SELAB.lt.TOE 1 
SOEKABOEMI 

CLUB-HOTEL J. M. C. 

Riant getegen In uitgestrekt park van 80.000 vlerk. Meter 

PRIMA KEUKEN 

Maximum Comfort - Minimum Prijzen 

Voetbalveld - Tennisbaan - Zwembad. 

Tetefoon SI No. 27 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• · . · . · . · . · . : MARINE HOTEL : · . · . : (HOTEL .. H. MORBECK") : • • • • : PASOEROEAN : · . • • • • 

! 1I1 ! 
• • · . • • · . • • · . • • : Beleefd aanbevolen. : · . · . 
: Vaste Autodienst -naar al1e Hotels te TOSARI t : · . • • • • • • · . ................................•....................................... 



Alphabetische lijst van plaatsen op Java en Madoera per Auto 
bereikbaar met vermelding van de namen der aanwezige Hotels. 

A. B. 
Ambarawa - Hotel van Rheeden Buitenzorg Hotel Bellevue 

B. 
Hotel Bogor 

Bandjarnegara - Hotel Bandjarne- Hotel Chemin de 
gara Fer 

Bandoellg - Hotel Preanger Hotel Dibbets 
Hote t Homann 
Hotel Wilhelmina c. 

Banjoemas - Hotel Banjoemas 
(Chin. Hotel) Cheribon Hotel Hollandia 
Gewestelijk Lo- Hotel Cheribon 

gee rgebouw Hotel Wilhelmina 
Banjoewangi - Ho te l Banjoewangi 
Bangkalan - Hotel Bangkalan D. 
Batavia (Welte-

Djember Hotel Djember vreden) - Hotel des Indes 
Hotel Koni ngsp lein, Djocja Grand Hote l de 

Hote l der Neder- Djocja 

landen, 
Hotel Toegoe 

Grand Hotel Java 
Hotel Mataram 
Pension de Ruyter Hotel du Pavillon 

Baloe Hotel Songgoriti de Wildt 
Pension Djetis Hotel Bergzicht 
Pension Holland Hotel Lebaksa ri e 

Djombang Hotel Pavilj oen Blimbing bij 
Malang Hotel Wendit G. 

Blitar Hotel van Rheeden 
Garoet Hotel Papandajan Hotel Chemin de 

Fer Hote l Villa Dolce 

Hotel Patria Hotel Be lvedere 

Blora Hotel Blora Hotel Ngamplang 

Bodja Hotel Bodja Gombong Hote l Gombong 

Bodjonegoro Hotel Midden Java Grisee Hotel Grisee 

Bojolali Hote l Bojolali 
I. Bondowoso Hote l v. d. Eb 

Hotel Hoeke Indramajoe Hotel Indramajoe 
Boroboedoer Hote l Boroboedoer Mej . B. Harst 
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K. 
Kalibaroe 
Keboemen 

Kediri 

Hotel Ingenluyf 
Bad Krakall1 K.M. 
van Keboemen 
geneeskrachtige 

Bronnen 
Hotel Persyn 
Hotel Kediri 
Hotel Riche 

Kedoeng-Djati Hotel Rens 
Kendal Hotel Mevr. v. Bila 
Kertosono Hotel Spoor 
Klaten Hotel Carla 
Koedoes Hotel Koedoes 
Koeningan Hotel Flora 

Kraksaan 

L. 
Lawan g 

Lemban g 

Loemadjang 

M. 
Madioen 

Madjalengka 

Hote l Koenin ga n 
Hotel Kraksaan 

Ilote l Lawang 
Hotel Montagne 
Hotel Nongkodja
dj ar (27 K. M. van 

Lawang) 
Pens. Villa justine 

(Soemberwaras) 
Pens. Villa Fran

cine 
Grand Hotel Lem· 

bang 
Hotel Beau Sejour 
Berg Hotel 

Samistra 
Hotel C. Mesker 

Hotel van Beres
teyn 

Hote l Soesman 
Indisch Hotel 

M. 

Magelang 

Magetan 

Malan g 

Maos 
Modjokerto 

N. 

Hotel Borobudur 
(Borobudur) 

Hotel Loze 
Hotel Montagne 
Hote l Sindoro 
Hote l Merbaboe 
(26 K. M. van Ma-

gelang) 
Hotel Girimojo 
(Plaosan) 3500 

voet 
Hotel Sarangan 
4500 voet ca 'J. 
uur te paard van 
Plaosan (garage te 

Ngerong) 
Palace Hotel 
Splendid Hotel 
Hotel Pens. Sans 

Souci 
Hotel Von Hom-

bracht 
Hotel Bergzicht 
Hote l Slamet 
Hote l Himalaija 
Chineesch Hotel 
Hotel juliana 

Ngandjoek Hotel Wilhelmina 
Ngawi Gewestelijk Hotel 
Nongkodjadjar Hotel Nongkodja-

dj ar 
Ngebel Hotel Meerzicht (27 

lCM . va n Ponorogo) 

o. 
Madjalengka Oengaran Hotel Langensarie 

Pension Cornelia Eig.: Sie Hay Hie 
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P. 
Pamekasan 
Paree 
Pasoeroean 

Pati 
Patjitan 
Pekalongan 

Plaosan 

Poedjon 

Poerbolillggo 
Poerwakarta 
Poerwodadi 
Poerwokerto 

Poerworedjo 
Ponorogo 

Pri gen 
Proboli nggo 

R. 

s. 
_ Hotel Pamekasan Sampang 

Hotel Paree Semarang 

Hotel Morbeek 
Hotel Tönjes 
Hotel Patie 

- Gewestelijk Hotel 
Hotel Baldjon 
Hotel java 
Hotel Girimojo 
Hotel Sarangan 
Hotel Terminus 
Hotel Huize justine 
Hotel Poerbol inggo 
Hotel Spoorzicht 
Hotel j ans 
Hote l v.d. Beek 
Tramhotel 
Hotel van Laar 
Hote l Bergltuis 
Hotel Meerzicht
(Ngebel 27 1<. M. 

van Ponorogo) 
Hotel Prigen 
Hotel Central 
Hotel Busc lt 

Serang 
Sidoardjo 
Sindanglaja 

Sitoebondo 
Soekaboemi 

Soemedang 
Soemenep 

Soerabaja 

Rangkas 8 Hetoeng- Hote l Rangkas-

Relllbang 

s. 
Salatiga 

Betoeng I 

Hotel Cordromp 
Hotel Lans 

Hotel Kalitaman 
Hotel van Blom

mesteyn 
Hotel van Kleef 

Hotel Sampang 
Hotel du Pavillon 
Hotel jansen 
Hotel Smabers 
Hotel Tjandi 
Hotel Serang 
HotelTiongHwa Kie 
Grand Hotel Sin-

danglaja 
Hotel Sitoebolldo. 
Hotel Selabatoe 
Hotel Victoria 
Hotel Selabin tana 
Hotel Tjipellang 
Hotel Soemedang 
Hotel Rustdam, 
Hotel Soemenep 
Hotel Antosch, 

Blaoeran, 
Hotel Balistraat, 
Pension Brunet, 

Kaliasin 8. 
Hotel des Indes, 

Kalimas West. 
Pension jentink, 

Lemah Poetro 44. 
Hotel Metropole, 

Embong Malang. 
Hotel Ngemplak, 

Ngemplak. 
Hotel Centrum, 

Passer Toerie. 
Oranje Hotel , Toen

djoen gan. 
Hote l Patria, Sam

boengan. 
Hutel S"rkies, Em

bongMalang. 
Hotel Simpang, 

Simpang. 
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S. T. 
Soerabaja Tjiami s Hotel Padang 

Hotel Victoria, (Chineeseh) 
Genteng. Tjiandjoer Hotel Sindanglaja 

Villa Georgi lIa, 3200 voet 18 K.M. 
Darmo 4. van Tjiandjoer 

Huize justina, Hotel Station 
Kajoen 44. Tjibadak Hotel Spoor 

Hotel Kajoen, Tjilatjap Hotel Bellevue 
Hotel Slamat (ehi- (P. Wouters) 
neeseh) Bong- Tjimahi Hotel Berglust 

karan. Hotel Rustoord 
Hotel Insulinde Tjimindi 
(chineeseh) Sam- halfweg Bandoeng. 

boengan. Tjimahi. 
Soesoekan Afd. -Ken dal Tjiseroepan Hotel Villa Paulina 

Berghotel Toeloeng Agoeng-Hotel Peters 
Soesoekan. Tosari Hote l Sanatorium 

Solo Hotel Slier Tosari 
Sragen Hotel Sragen. Bromo Hotel 

Hotel Villa Karia 

T. Hotel Montagne 
Tretes Hotel Tretes 2300 

Tasikmalaja Hotel Centraal voet 

Tegal Hotel v. Vliet (v / h 
W. Insulinde) 

Hotel Tegal Weltevreden (zie Batavia) 
(vlh Hageraats) Willem I Hotel van Rheeden 

Toewel Hotel Toewel (Ambarawa). 
Temanggoeng Hotel Temang- Wlingi Hotel Wlingi 

goeng Wed. S. Tuin enburg 
Hotel Pension Wonosol)o Dieng Hotel 

Soembing Hotel Mareks 
Tjepoe Hotel Tjepoe 

Hotel Midden Java 
Hotel Emma 
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Lijst van Passanggrahans op Java en Madoera. 

Afdeeling I Passan ggrahan 
I 

Hoogte I 
111 M. 

Toelichtingen 

Cheribon 

Indramajoe 

Tegal 

Brebes 
Pemalang 

Batang 

Japara 

Demak 

Kendal 
5alatiga 

RESIDENTIE CHERIBON. 

Linggadjati 

Madja 
Telaga 
Djatibarang 

560 

550 
650 

10 

RESIDENTIE PEKALONGAN. 

Kalibakoeng 

Boemiajoe 
Moga 

Limpoeng 

Bandar 

300 

276 
400 

100 

Voormalige Gouverne
ments passanggrahan. 

Thans in beheer bij 
Ambtenaren BB. 

(Met een mooi zwem
bad) . 

Gebruik wordt ;wo par
ticulieren in enkele geva l
len toegestaan, na voor
afgaand schriftel ij k ver
zoek aan het Hoofd van 
het plaatselijk bestuur. 

idem 

idem 

Passanggrahan Bosch
wezen. 

Gouvernements 
passanggrahan. 

idem 

idem 
met een mooi zwe mbad. 

Gouvernements 
passanggrah JO. 

idem 

RESIDENTIE 5EMARANG. 

Tjolo 700 Gotlvernemcnts 

Demak 

Gelapan 

Tajoe 
Soekored jo 

I Socmowono 

passanggrahall van \l it 
Koedoes te bereiken. 

Particuliere 
passanggrahan. 

Passanggrahan van de 
Irri gatie dienst, 

H v Jh Bosc hw ezen. 

" vld Irr ig-atie dienst 
idem . 
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Lijst van Passanggrahans op Java en Madoera. 

Afdeeling Passanggrahan I 
Hoogte I 
In M. 

Toelichtingen. 

RESIDENTIE REMBANG. 

Toeban Bekti 

Gadon 

Nglirip 50 

Dessa passan~e"rahan , 
3 1/ , paal van Toeban , 
met zwembad. 

Gewestelijke 
passan ggrahan 

idem 

RESIDENTIE BANjOEMAS. 

Poerbolinggo Batoer 

Tji1atjap 

Banjoernas 

Karangkobar 
Kalibening 
Pagentan 
Pandanaroem 

Merboeng 
Tjoeroegilang 

Madjenag 
Karangpoetjong 

Karanganjar 

Banjoernas 

RESIDENTIE KEDOE. 

Temanggoengl Tjandiroto 713 

Wonosobo 

Keboemen 

90 

Kledoeng 
Sapoeran 

Dieng 

Broeno 

Karangbolong 

1200 
736 

1300 

212 

Gouvernements 
passaneerahan. 

niet per auto bereikbaar. 

idem 
idem 

idem 

idem 

I 
speciaal voor ambte

naren Boschwezen, niet 
per auto bereikbaar. 

1 

Gouvernement! Pas
sanggrahans, niet per 
auto bereikuaar. 

idem , gelegen op het 
eiland Noesa-Kam bangan. 

Gewestelijk logeerge
bouw. 

Gou vernements 
passa ll ggrahan. 
idem 

Passanggrê.han 
Boschwezen. 

Gouvernements 
passanJ!'grahan 

niet ,'er auto bereikbaar. 
Gouvernements 

oassanggrahan. 
idem, in de nabijheid der 

vogelnest g rotlen . Ge
pacht door Oei Tjing 
Hwat. 



Lijst van Passanggrahans op Java en Madoera. 

Afdeelin g 

Mataram 

Ko eion Progo 

Goe noe ng-

Passanggrahan I ~~o~~ I Toelichtingen 

RESIDENTIE DJOKJAKARTA. 
Parangtritis aan zee gelegen (Grot 

van Loro kidoe!.) 
Kokap 
Kalibawang 

Kido ei Wono sa ri 

Bojolali 

Sragen 

Ngawi 

Ma geta n 

Ponorogo 

Patjitan 

Berb ek 

Toeloen gagoeng 

RESIDENTIE 
Selo 

Kara ngpandan 

SOERAKARTA. 
I 1300 Behoort aan Z. H. den 

Soesoehoenan van Soe
rakarta. 

678 Behoort aan Prins 
Mangkoenegoro. 

RESIDENTIE MADIOEN. 

Ngrambe 400 Geheel bereikbaar per 

Sarangan 

Ngebe l 

T ega lombo 

Nawanga n 
Toelakan 

auto. 

1300 Tot aan Gemoetri per 
aula bereikbaar. 

Van Gemoetrie tot Sa
ran gan, 21/ 2 paal te paard 
o t per tandoe. 

710 Mooi gelegen aan een 
be rgmeer ; geheel pe r auto 
bereikbaar ook in de 
W estmoesson . 

Per auto bereikbaar. 

( Niet bereikbaar per 
~ aula. 

RESIDENTIE KEDIRI. 
Sawaltan 575 Passangf rahan 

Boschwezen. 
Sendang 500 
Bendoengan 700 Gouvernemcllts 

passanggrahan. 
Pr igi 
Popoh I Mooi gelegen .H1 11 den 

baai va n Popoh. Zeebad-
plaats. 

Poe lee 

} I Moedjoellga n GOllvernements 

Dongko passa nggra han. 

Trcnggalek \05 
Panggoel 
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Lijst van Passanggrahans op Java en Madoera. 

Afdeeling Passanggrahan I ~oogte I 
In M. 

Toelichtingen 

RESIOENTIE KEDIRI. 

Blitar Binangoen 500 Gouvern ements 
oassanggrahan. 

Kediri Besoeki 1000 G~westelijke 
passanggrahan. 

RESIDENTIE SOE RABAJA. 

Modjokerto Trawas 730 Passanggrahan 
Boschwezen. 

Pat jet 620 idem. 

Lamon gan Lamongan Gouvernements 
passanggraha n. 

Babat idem. 

Ngimbang 95 idem. 

Patjiran id e m. 

Mantoep zal aan den Gewestelijken 
Raad worden ove rge-
dragen. 

Bawean Tambak en Sang- Gouvernements 
(eiland) kapoera passanggrahan 

niet per auto bereikbaar. 

Djombang Wonosalam idem. 

RESIDENTIE PASOEROEAN . 

Pasoeroean Poespo Gouve rnements 
passanggrahan. 

Nongkod jadjar idem. 

Malang Ngantang 625 idem. 

Ngroto bij Poedjon 1074 idem . zeef mooi gelegen 
tusschen Poedj on, en 
Lebaksarie. 

Kasembon 245 Oouvernements 
passanggrahan. 

Pontjokosoemo 855 idem. 

Karangp losso 625 idem. 

Ampelgading 629 idem. 

Gendogo 960 } idem. alleen in den Oost -

Bantoer moesson geheel per auto 
te bereiken. 

Loemadjang Sendoero 435 
Goetjialit 
Djatiroto Gouvernements 

passanggrahan. 

I Klakah 196 \ idem, zeer mooi gelegen 
aan het mee r van Klakah. 
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Lijst van Passanggrahans op Java en Madoera. 

Aldeeling Passanggrahan I 
H. oogte I 

. In M. 
Toelichtingen 

P robolin ggo 

" Kraksaän 

" Bangil 

RESIDENTIE PASOEROEAN. 

I 
Soeka poera 

Ngadisari 

GouvernemenlS 

I Tiris 

I 
Bremi 
Prigen 

RESIDENTIE BESOEKI. 

passanggrahan. 

idem. 
idem . 
idem. 
idem. 

Bondowoso I Besoeki 
Sempol 
Pakisan 
Soemberwringin 

460 
720 

Met badplaats 

idem. 

Panaroekan Asembagoes 
Soemberdjambe 
Sempolan 
Poeger 

480 
310 

Banjoewangi Kalibaroe 400 

RESIDENTIE MADOERA. 

Bangkalan I Kamal I Gouverne ments 
I passanggrahan, 

Sampang Ketapang 
tegenove r Soerahaja 

idem aan de Noordkust 
in het midden van het 

eiland. 
Pamekassan Waroe Aan den Noord van het 

eiland. 

TOELICHTINGEN. 
Voor het geb ruik der passanggrahans wenden personen, niel 

in 's lands dienst reizende, zich zoo noodig tele fonisch in de 
residentie: 
Bantam: 

Batavia : 

tol het Hoold van Plaatselijk Bestuur ter Af
deelingshooldplaats. 
wat betreft de gouvernements-passanggrahans te 
Krawang, Tjilam,aja en Rengkasdengklok tot den 
Assistent-Resident ol den Controleur te Krawang; 
wat betrelt de passanggrahans te Darangdan en 
te Wanajasa, tot het Hoofd van Plaatselijk Besluur 
ol den Aspirant-Controleur te Poerwakarta; wat 
betreft de passanggrahan te Socbang, tot den 
Vertegenwoordiger der Maatscllappij ter Exploita
tie der Pamanoekan- en Tjiasemlanden, 
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Lijst van Passanggrahans op Java en Madoera. 

Preanger R.: 

Cheribon: 

Pekalongan: 

Semarang: 

Rembang: 

Banjoemas. 
Kedoe: 

Djocjakarta: 

Soerakarta: 
Madioen: 
Kediri: 
Soerabaia: 
Pasoeroean : 

Besoeki: 

voor de gewestelij ke-passanggrahans tot den 
sectie-ingenieur der Gewestelijke Werken en voor 
de gouvernements-passanggrahans tot de Amb
tenaren B. B. 
tot den Resident, wat betreft de passanggrahan 
te Linggadjati; voor die te Madja en T elaga tot 
den Assi.stent-Resident van Madjalengka. 
tot den Resident of den Assistent-Resident der 
betrokken afdeeling. 
tot den Assistent-Resident der betrokken afdeeling. 
Voor de passanggrahans Soemowono tot den op
zichter der Irrigatie te Salatiga; voor de passang
grahans te Galapan en Tajoe respectievelijk tot 
den opzichter der trrigatie te Demak en den op
zichter van het Boschwezen te Patio 
wat betreft de passan ggra han te Bekti, tot den man
doer; te Gadon en Nglirip tot den naastbij wonen
den Europeeschen of Inlandsehen ambtenaar. 
tot de betrokken ambtenaren B. B. 
ten opzichte van de passanggrahan te Sepoeran 
tot den naastbij wonenden ambtenaar van het 
Boschwezen ; voor de overige tot de mandners 
der passanggrahans. 
wat betreft het gebruik van de passanggrahan te 
Parangtritis, waarvoor de vergunning noodi g is 
van den Rijksbestuurder te Djokja, tot den Assis
tent-Resident van Mataram aldaar; voor de ove
rige passanggrahans tot de betrokken Assistent
Resident. 
tot den Resident. 
tot de betrokken Assistent-Reside nten. 

idem. 
idem. 
idem. 

in spoed vereischende gevallen ook tot het be
trokken districts- of onderdistrictshoofd. 
tot de betrokken Assistent-Residenten. 

N. B. In het algemeen worden toeristen, die op hun doorreis 
door omstandigheden gedwongen worden tot overnachten, tot 
vorenstaande passanggrahans toegelaten onder beding, dat zij bij 
mogelijke komst van in dienst reizende ambtenaren of militairen 
voor deze de noodige ruimte maken. 

In de meeste pllssanggrahalls worden ollder hetzelfde beding 
ook ZIJ toegelaten, die daarheen een uitstapje wenschen te maken. 

In elke passanggrahan is een reglement met tari ef aanwezig. 
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Lijst van Hotels op Sumatra. 

Balige. Hotel Balige. 
Benkoe len. Hote l Holl andia en Hotel Al ex. 
Brastagi. Hote t Bras ta gi. 
Fort de Koe k. Hote l Centrum en Park-Hotel. 
Kota Radj a. Atjeh Hotel. 
Langsa. Hotel-Pensio n (naa m onbekend) . 
Lh ose umahwe. Hotel Lhoseumahwe. 
Medan. Hotel de Boer en Medan Hotel. 
Padan g. Oranje Hote l en Hote l Centraal. 
Padang Pandjang. Hote l Padang Padjaug. 
Pajoekoe mb o. Hotel Pajoe koembo. 
Palembang. Hotel RÖll1mling. 
Para pat. Hote l Para pat. 
Pematan g Siantar. Hotel Siantar. 
Sibo lga. Hote l Sibo lga. 
So lok. Hotel So lok. 
Tandjong « arang. Hotel Juli ana. 
Tebing Tinggi. Hote l Tebing Tinggi. 
Telo ekbetoe ng. Hote l Holla ndia. 

Lijst van Hotels op Celebes. 

Op Il et ei land Celebes zijn s lechts dri e Hotel s 
11. I. te Ooron tal o 

te Makassa r 
en te Menado 

Op de and ere pl aatse n moe t men logeere n in passanggra hans 
waa rvan ee n opgave op pag. 102. 

Lijst van Passanggrahans op Sumatra . 

ATJEH EN ONDERHDDRIGHEDEN. 

Kota Boeloeh Si nabang 
Manggeng Tran goll 

Kota Tj ane 
Seulim eum 

AFDEELING NOORDKUST ATJEH 

Si gli 
Takengon 
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Lijst van Passanggrahans op Sumatra. 

AFDEELING OOSTKUST ATJEH. 

Idi 
Koeala Simpang 

AFDEELING WESTKUST. 

Lam Meulo 
Meulaboeh 
Nieuw Singkel 

Ei!. Engano 
Koerkoewa 
Sihajoen 
Taba Penandjong 

Tapa Toean 
Tjalang 

I~esidentie Benkoelen. 

AFD. BEN KOELEN. 

Taba Penandjong 
Talong ampat 

idem 

AFD. KA UER (BINTOEHAN). 

Aner Gading 
Benoea 
Bintoehan 
Doerian Siginim 
Doesoen Baroe 
Goenoeng Megang 
Kota Donok 

Bandar Dalam 
Kenali 
Kota Djawa 
Kroö 
Lemong 
Narang 

Loeboek Belimbing 
Loeboekkajoe Aroe 
Moeara Natal 
Moeara sahoeng 
Oeloe Danau 
Pager Djati 
Tandjoeng Be!oewa 

AFD. KROË. 

Negara Batin 
Negri 
Negri Ratoe 
Poel oe Pisang 
Soekaradja 
Tampah 

AFD. LEBONG (MOEARA AMAN). 

Lebong Soelit 
Padang Oelah (Tanding) 

Pasar Tjoeroep 
Tjoeroep 
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Lijst van Passanggrahans op Sumatra. 

(Venolg) 

AFDEELING 

Residentie Benkoelen. 

LEBONG (MOEARA AMAN). 

Dantal 
Inee 
Kebon Agoeng 
Keta lln 
Lais 
Loeboek Pinang 
Lo eboe Sal10eng 

Boellgin Tamboen 
Loeb oe k Tapi 
Manna 
Oelah Bandoeng 
Oeloe Danon 

Ajer Pirohan 
Loeboek Lintang 
Mas Mambang 

Ajer Bahan 
Limboe r 

Moeara Aman 
Moko Moko 
Rimbee Pengadang 
Seblat 
Sel1ajoen 
Selolong 
Soengei Landai 

AFDEELING MANNA. 

Padang Goetjie 
Poelan Panas 
Tandjoeng Betoeah 
Tandjoeng Sakti 

AFDEELING SELOEMA 

Padjar Boelan 
Tais 
Tallo 

Residentie Djambi. 

AFDEELING BANGKO. 

Melakok 

AFDEELING MOEAROBOENGO. 
Moeara Syam 

AFDEELING DJAMBI. 

Sanggarang Agoeng 

AFDEELING KORtNTjt. 

Serapah Teryaj 
Soengei Pen oeh 

AFDEELING MA TEMBtN . 

Djambi Toeloe 
Doesoen Dalam 
Doesoen Pemarnang 
Paoel1 

7* 

Rantan Pandjang 
Sarolangan 
Soellagei Menare 

97 



• 

Lijst van Passanggrahans op Sumatra. 

AfDEELING. SAROLANGOEN. 

Boekit Loentjoeng 
Djamik Toea 
Djankat 
Doesoen Barae 
Loeboek Landai 
Loeboek Resoem 
Meriboeng 
Moeara Boeat 
Moeara Boengo 
Moeara Kesiro 

Moeara Mandras 
Moeara Mesan 
Moeara Soengei 
Moeara Talang 
Moeara Tebo 
Pehan 
Pinang 
Sepintoen 
Telok Kajoe 
Tiga Doesoen 

Residentie Lampongsche Districten. 

AfDEELING TELOK-BETONG. 

Gedong Tataar 
• Kalianda 

Kedongdong 
Maij Orang 

Talang Padang 
Tegineneng 

• Telok-Betong 

AfDEELING SEPOETIH TOELANGBAWANG. 

Adjikagoengan 
Bawang 
Boemi Naboeng 
Djaboeng 
Gedong Batin 
Gedongdalem 
Gedong Harta 
Ge dong Menang No. 68 
Gedong Menang No . 74 
Gedong Tatahan 
Goenoeng Batin 
Goenoeng Raja 
Goenoeng Trang 

* Goenoeng Soegih 
Japara (Djepara) 
Kantandjaia (ilir) 

• Speciaal van be lang voor toeristen. 
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Kare ng Berak 
Kasoei 
Katapang 
Kauer Gading 
Koenjin 
Koeripan 

* KoUa Agoeng 
• KoUa Boemi 

Laboean Maringai 
Lampoejang 
Liman 
Margakagne 
Mataram 

• Menggala 
Negri 
Negri Baten 



Lijst van Pasanggrahans op Sumatra. 

(Vervolg) AFDEELING SEPOETIH TOELANGBAWANG. 

Negri Oedjoeng 
Negara Toelang 
Padang Ratoe 

* Pakoean Ratoe 
Panaragan 
Pedada 
Pen gan toen gan 
Peningllan 
Poetih 
Rantau Tamiang 

Roejoet 
Sangih 

* Soekadana 
Soekamarah 
Tandjoengan 
Tarahan 
Terbangi lIir 
Tjabang 
Tjaja Negri 
Trioeh Balak 

In de passa nggrahans Menggalo en Telok-Betong is de noodige 
voeding, enz. verkrijgbaar ; in de overige ni et. 

Passanggrahans Sumatra's Oostkust. 

AFDEELING A SAHAN . 

Bindjei 
Borohoh 
Pakan Baroe 

Pematang Siantar 
Tandjong !:lalei 
Tandjong Poera 

AFDEELING B ENG KALIS. 

Bagan Si Api Api 
Bengkalis, 
Siak 

AFDEELING D ELI EN SERDANG. 

Bandar Baroe 
Ban goen Poerba 
Brasta gi 
Doloh Masihoel 
Galar 

• Spec iaal van belang voor toeristen. 

.Kabandjahei 
Laboean Bilik 
Loa Bolang 
Pan gkalan Soesoe 
Seriboe Dolok 
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Lijst van Passanggrahans op Sumatra. 

Residentie Palembang. 

AFDEELINO PADANOSCHE BOVENLANDEN. 

Bandar 
Boengamas 
Karoeng Djelatang 

• Keban . 
* Kebon Djati 
* Lahat 

Merapi 
.. Moeara Bliti 
.. Moeara Enim 
.. Moeara Klingi 
.. Moeara Pinang 

• Moeara Tiga 
Padang Boernaij 

'Pager Alam 
Penanggiran 

* Poeloe Panggoeng 
* Selangit 

Soengai Laro 
Tabat Sebantoer 

*Talang Padang 
Tandjoeng Agoeng 

* Tebing Tinggi 

AFDEEL/NO OOAN 

Batoe Radja 
EN KOMERINO OELOE. 

Keboer 
Moeara Doea 

Poel oe Bringin 
Poeloe Kemiling 

AFDEEL/NO 

Geloembang 
PALEMBANOSCHE BENEDEN LANDEN. 

Loeboek Kliat 
Moeara Koepan g 
Padamaran 
Paja Raman 
Pampangan 
Parit 

Sekajoe 
Soeroelan goen 
Talang Pangeran 
Tambangan Rambang 
Tandjoeng Radja 
Troesan 

Residentie Tapanoeli. 
AFDEEL/NO PADANO SIDIMPOEAN. 

Aeh Na Bara 
Aeh Na Oadang 

• Batang Taroe Afd. Angkala 
en Sipirok. 

Binanga 
Hih Oerat 

• Hoetanopan Afd. Mandailing 
Kolta Gedang 
Moeara Sala 

• Moeara Sipongi Ond. Afd. 
Mandailing. 

Oedjoeng Batoe 
.. Padang Sidimpoean Afd. 

Angkala en Si pirok. 

• Van belang voor het toerisme. 
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Pasar Laroeh 
Pasar Matangok 
Sajoer Matingi 
Si Aboe 
Si Boehoean 
Si Mangoemban 
Si Oendal 
Si Pagaboe 
Si Piongat 
Si Poe po es 

* Sipirok Aid. Angkala en Sipirok. 
Siso pan 
Tanah Batoe 
Telok Dalam 
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Lijst van Passanggrahans op Sumatra. 

AFDEELING BENEDEN TAPANOELI . 

Aeh Raiman 
Aeh Si Barong 

.. BJllge Ond. Afd. Toba Ba
taklanden. 

* Banan Do!ok One!. Afd. Slbo!ga. 
Banoe Adjl 
Baras 
Batang Tatoe 
Goenoeng Slto!i 
Goergoer 
Hoela Matiti 
Kampar 
I<olang 
Sahagoe 
Lembau Pea 
Loeboek Kapiang 
Loemoet 
Laentoeng 
Moeara 
Moeara Soma 
Nata! 
Nieuw Singke! 

Pagarang Pisang 
Palilitan 
Pangoeroean 
Pardoean 
Parmanallgan 
Parsoboeran 
Pengaloan 

• Penjaboengan Ond. Afd. Man
dailing. 

Raoet Bosi 
Rappa 
Sababo!ak 

• Si borongborongOnd. Afd. Hoog-
vlakte van Toba-Bata klanden. 

Si Lalah 
Sil11pang Gambir 
Si Pahoebar 
Sitorang 
Sorkam 

*Taroetoeng Ond. Afd. Silin
doeng Bataklallden. 

Toeka Dolok 

Sumatra's Westkust. 

Abai 
Aer Bangis 
Aer 13oesoek 
A!ahan Pandjang 
Aoer Boeri 
Asem J(ael11bang 
Bangmaing 
Baso 
Baroe Goenaeng 
Batoe Bersoerat 
Baloe Mengaoen 
Boekit Sileh 

>« Van belang voor het toerisme. 

Bondjol 
Fort van der Capellen 
lndrapoera 
Kajoe Tanam 
Koebang Nall Doea 
KOla Nopan 
Koto Alam 
Koto BarllOe 
Kata Tinggi 
Kwali 
Lalo 
Loebo ek Al ai 
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Lijst van Passanggrahans op Sumatra. 

(Vervolg) 
Loeboek Basoe 
Loeboek Selasih 
Loeboek Sikaping 
MaIoIo 
Mannindjan 
Maloer 
Melampah 
Moeara Kiaroek 
Moeara Laboek 
Moeara Soko 
Oedjoeng gading 
Oeloer Ajer 
Panli 
Parin gin 
Pariam 
Pasar Koeoh 
Pasar Tikoe 
Pasir Ganting 
Plambajan 
Po-elan Poendjoeng 
Poeloe Balei 
Poel oe Gedang 
Rangkmaing Soeloes 
Raroen en Reuda 
Rau 

Sumatra's Westkust. 
Sasak 
Si Alang 
Sidjoengjoeng 
Salaming 
Silaout 
Simiso 
Simpang Tonong 
Sinkarak 
Sipisang 
Sitioeng 
Soèkamenanti 
Soengei Dareh 
Soengei Langsat 
Soengei Penoeh 
Soengei Sangkai 
Solok 
Tabat Patah 
Taloe 
Tandjoeng 
Tandjong Balik 
Tandjon-g Boenai Aoer 
Tandjong Gading 
Tandjong Paoeh 
Tarantang 
Taroesan 

Lijst van 
Ajer Madidi 
Ameerang 
Kakas 

Passanggrahan op 
Longoan 
Sonder 
Tomohon 

Celebes. 

Kawangkoean Tondano 
Hier zijn alleen vermeld die passanggrahans welke voor het 

toe risme van belang zijn . Zij zijn allen ge legen in de Minahassa. 

Lijst van Passanggrahans op Bali. 

Bangli 
Batoeriti 
Boeboenan 
Den Pasar (Badoeng) 
Gianjar 
Gitgit 
Karangasem 
Kintamanï 
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Kloengkoeng 
Moendoek 
Poepoean 
Selat 
Singaradja (Boeleleng) 
Tabanan 
Tedjakoela 
Tjandikoening 



Tocht van Medan naar Padang. 

Je. Dag. 

a. Vall Medan naar Pematang Sialltar via Brastnf.!i-Sariboe 
D%k. 

via Arnhemia - Braslagi-Kaban Djahe - Sariboe Dolok - Marihat. 
Onderweg passanggraiJans te Brastagi, Kaban Djahe en Sari boe 

Dolok; 
Hotel te Brastagi. 
Van Sari boe Dolok kan een Trip gemaakt worden naar Ha

ranggaul, aan de oevers van het Toba meer. 
Hier is een passanggrahan, van waar men een fraai uitzicht 

heeft over het meer. 

AFSTANDEN. 

Sari boe 0010 - Haranggaul . 
Medan - Arnhemia. 
Arnhemia - Brastagi. . 
Brastagi - Kaban DjaiJe 
Kaban Djahe - Sari boe Dolok. 
Sariboe Dolok - Pematang Sian!ar 

18 KM. 

20 KM. 
45 KM. 
10 KM. 
41 KM. 
46 KM. 

162 KM. 

b. Van Medall naar Pematang Sian/ar via Loeboek Pakam
Bangoen Poerba. 

via Loeboek Pakam - Gabang - Bangoen Poerba - Moeroeboen -
Kota Bajoe - Sari boe Do10k - Marih~t. 

Onderweg passanggrahans te Loeboek Pakam, Bangoen Poerba, 
en Sariboe Dolok. 

Te Pematang Siantar, Hotel. 

AFSTANDEN. 

Medan - Loeboek Pakam. 
Loeboek Pakam - Sari boe Dolok. 
Sari boe Oolok - Pematang Sian tar 

31 KM. 
95 KM. 
46 KM. 

172 KM. 

C. Van Medan naar Pematang Siorltar via 'J'ebing 1'inggi. 

via Loeboek Pakam - Tebing Tinggi - Pematang Siantar. 
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AFSTANDEN . 

Medan - Loeboek Pakam. 
Loeboek Pakam - Perbaoengan . . 
Perbaoengan - Soengai Rampah . 
Soengai Rampah - Tébing Tinggi. 
Tebing Tinggi - pematang Siantar 

Hotels te Tebing Tinggi en Pematang Siantar. 
Passanggrahans te Loeboek Pakam. 

2e. Dag. Van Pematallg Sianlar naar Balige. 

31 KM. 
9 KM. 

26 KM. 
19 KM. 
47 KM. 

132 KM. 

Via Pannahatan - Para pat - Loemban Djoeloe - Porsea - Si 
Ooempar - Lagoeboti. 

Passanggrahans te Pannahatan - Parapat - Loemban Djoeloe. 
Hotels en passanggrahan te Balige. 

Hotel te Para pat. 

AFSTANDEN. 

Pematang Siantar - Parapat 
Parapat - Balige . 

46 KM. 
59 K,'v\. 

105 KM. 
Van Balige kunnen uitstapjes worden gemaakt naar De Wil-

helmina Waterval. een van de grootste op Sumatra . 
. Naar de grotten te Poesoek Boekit. 
Een autorit naar Hoeta Oandjing. 
Voor bergbeklimmen is de Dolok Tolong aan te bevelen. 

3e. Dag. Van Balige nQar Sibolga. 
Via Si Borong Borong- Taroetoeng- Adian Koting- Sonan Dolok. 
Onderweg passanggrahans te Si Borong Borong - Taroetoeng-

Pagatan Pisang. 
Hotel te Sibolga . 

AFSTANDEN. 

Balige - Si Borong Borong. . 
Si Sorong - Borong - Taroetoeng 
Taroetoeng - Adian Koting. 
Adian Koting -' Bonan Dolok. 
Bonan Dolok - Sibolga. . . 
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22 KM. 
27 KM. 
26 KM. 
30 KM. 
10KM. 

115KM. 



4e. Dag. Van Sibolga naar Kata Nopal/. 

Via Loemoe t - Batang Toro - Padang Sidimpoean - Sajoer 
Matinggi - Siaboe - Penjaboengan. 

Onderweg passanggrahans te Loemoet - Batang Toro - Padang 
Sidimpoean Sajoer Matinggi - Penjaboellgan en Kota Nopan. 

AFSTANDEN. 

Sibolga - Loen1Oet. 
Loemoct - Batang: Tora. 
Batan g Toro - Padang Sidimpoeall . 
Padang Sidimpoean - Saj oer Matinggi. 
Sajoer Matill ggi - Penjaboengall . 
Penjaboenga n - Kota Nopan . 

38 KM. 
19 KM. 
32 KM. 
34 KM. 
38 KM. 
43 KM. 

204 KM. 

Wann eer er in de passallggrahan te Kota Nopan geen plaats is, 
kan men naar de passanggrahan te Moeara Sipongi gaan. 

5e. /lag. Va/l Kola Nopan naar Fort de Koek. 

Via Moeara Sipongi - Rau - Loeboek Sikapin g - Bondjol -
Si Pisan g - Paloepoeh. 

Onderweg in alle plaatsen passanggrahalls . 
Te Fort de Koek, Hotels Centrum en Park Hotel. 

AFSTANDEN. 

Kota Nopan - Moeara Sipongi 
Moeara Si pOllgi - Rail 
Rau - Pallti . 
Pallti - Loeboek Sikapin g . 
Loeboek Sikaping - BOlldjol 
Bondjol - Si Pi sang 
Si Pi sang - For t de Koek . 

6e. Dag. Van Fort de Koek /laar Pa dil ng . 

Via Padang Pandjang. 
H otel te Padang Pandjang. 

20 KM. 
28 KM. 
23 KM. 
31 KM. 
21 KM. 
14 KM. 
42 KM. 

179 KM. 
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40 9 Perbaoengan. 

56 35 26 1 ...!'~ ngai Rampah. 
85 54 45 19 Tehing Tinggi. 

132 ïOI92 66 471 Pematang Siantar. 

178 147 i~ li2 93 ~1J'arapat. 
237 206 ~7 ~~ I ~2 ~05. 59 Bali ge. 

259 228 E.2.193 ~4 ~22..Jl~..E. ~Borong2. 
286 255 246 ~20 201 .1.?.! 108 ~ 1,7 ! Taroetoeng. 

312 281 272 246 227 180 134 75 ~ ~I ~~an Koting. 

342 ~ 302 276 IE2.E!J. 164 105 ~~'y0 Bon an Dolok . 
352 321 312 285 257 220 174 115 93 55 40 10 I Sibolga. 

390 359 350 324 1 3O!i. E~ 2i~ 153 131 104 ..!~ 48 38 / Loemoet 

409 378 35.2. 343 324 277 431 172 150 123 .. '}1 ~~I~ ...!l~ang Toro. 
441 1410 401 375 356 309 253 204 182 155 129 99 89 51 32 1 Padang Sidimpoean. 

475 444 435 40.2. ~O 343 292 238 216 189 ~I 133 123 85 _5~ _ 34 ...!'ajoer Matinggi. 

De weg va n Medar. naar Pematang Siantar via 
Arnhemia is 30 KM. lanCer. Oe weg van Med3n 
naar Pem atang Siantar via Sari boe Oolok is 40 
KM. lan ge r. 

513 482 473 .!~ 428 381 ~~ 275 254 227 201 .!2.!.. ~ 123 ~Oi. _7~ _3~ J'~njaboengan. 
555 525 515 490 471 424 378 319 297 270 244 214 204 166 147 115 81 43 Kota Nopal!. 
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693 66~ 653 627 ~~1 561 ~~ 456 434 407 381 351 341 30~1~.!~2 ~1~~80 ~7 212. .Jl.9..~ I ~....!.! I .. ~iPiSa ng. 
735 704 695 669 650 503 557 498 476 449 423 393 383 345 326 294 260 222 179 159 131 108 77 56 42 Fort de Koek. 

775724715689670623577 518496469443413403365346314280242199 179 151 128 19776162"1201 Padang Pandjang. 
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AFSTANDEN . 

Fort de Koek - Padang Pandjang 
Padang Pandjlng - Padang. 

Te Padang, Hotel Oranje en Hotel Centrum. 

20 KM. 
72 KM. 
92 KM. 

Hotel Telegramsleutel voor het bestellen van kamers. 

kamer, bed. alba. 
kamer met tweepers. bed albaduo 
kamer 2 bedden arab 

1 kamer 3 bedden abec 
2 kamers 2 bedden belah 
2 kamers 3 bedden birac 
2 kamers 4 bedden bonad 
3 kamers 3 bedden ciroc 
3 kamers 4 bedden carid 
3 kamers 5 bedden calde 
3 kamers ij bedden caduf 
3 kamers 7 bedden casag 
4 kamers 4 bedden danid 
4 kamers 5 bedden dalme 
4 kamers ij bedden dano! 
4 kamers 7 bedden dalag 
4 kamers 8 bedden dirich 
4 kamers 9 bedden dur bi 
kinderbed kind 
salon. sal 
privaatbadkamer. bat 
kamer voor bediende. serv 

AANKOMST. tusschen middernacht en 7 uur GRANMATIN 
tusschen 7 u en middag MAT1N 
tusschen middag en 7 u. SERA 
tusschen middag en 12 u. GRANSERA 

OPONTHOUD. 1 nacht Pass 
meerdere dagen Stop 
afbestelling . cancel 
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TOELICHTINGEN . 

1. Alle verd ere opgaven, waarVO Or geene codewoorden zijn 
ingevoerd, als: dag van aankomst, of: per spoor, per schip, post, 
automobiel o( wagen, in welke etage men kamers verlangt enz., 
dit alles is in gewone taal te tele grafeeren. Als onderteekening 
geve men zijn gewone adres op, dus de plaats waar men zijn 
vast verblijf heeft gevestigd. 

2. De codewoorden zijn voor kamerbestellin geh, met uitzon
dering van die voor tweepersoons bed, zoo gekozen, dat de 
ontvanger van het telegral11 uit de beginletters het aantal kal11 ers 
en uit de eindletters het aantal bedden kan lezen. Voorbee lden: 
"Calde", C is de derde letter van het alphabet en beteekent dus 
3 kal11ers, e is de vijfde letter en beteekent 5 bedden. 

De qualiteit der gewenschte kamers kan worden aangegeven 
door toevoeging van de woord en: "best" voor de beste voor
handen kamers, "bon" voor goede kamers, en "plain" voor 
eenvoudige kamers . 

Verordening op het rijden langs het weggedeelte 
Tegalombo - Slahoeng en terug. 

Weg Ponorogo - Patjitan Residentie Madioen . 

Het rijden langs den weg Tegalombo richting Slahoeng is 
aan Auto 's en Motor-rijwielen alleen toe gestaan: 

Van 5 uur V.I11 . tot 7 uur V. I11 . 

9 uur v.m. 

t uur n.m. 
5 uur n .m. 

tot 11 uur V. I11. 

tot 3 uur n.l11. 
tot 7 uur n .l11. 

Vertrek van Tegalombo richting Slahoeng uiterlijk: 
Om 5' /, uur v.m. 

gI l, uur v.m. 

1' /2 uur n.m. 
51 /~ uur n.l11. 

Overtreding is strafbaar gesteld bij Art. 3 jo Art. 27 van hel 
Motor-regl el11en 1. 

Het rijden langs den weg Slahoeng richting Tegalombo is 

aan Auto's en Motor-rijwielen alleen toegestaan: 

Van 7 uur V.I11 . tot g uur v.m. 

11 uur v.m. 
3 uur n.m. 

tot I uur n.m. 

tot 5 uur n.m. 
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Vertrek van Slahoeng richting Tegalombo: 

O 7'/, v m uur .m. 
11' /, uur v.m. 
3' 1, uur n.m. 

Óvertreding is strafbaar gesteld bij Art. 3 jo Art. 27 van het 
Motor-reglement. 

Verordening op het rijden langs het weggedeelte 
Djati - Ngebel en terug. 

Weg ponorogo - Ngebel Residentie Madioen. 

I. Het rijden langs den weg Djati richting Ngebel is aan Auto's 
en Motor-rijwielen alleen toegestaan: 

Van 8 uur v.m. 
12 uur v.m. 
4 uur n.m. 

tot 10 uur y.m. 
tot 2 uur n m. 
tot 6 uur n.m. 

Vertrek van Djati richting Ngebel uiterlijk. 

Om 9 uur v.m. 
I uur n.m. 
5 uur n.m. 

Overtreding is strafbaar gesteld bij Art. 3 jo Art. 27 van het 
Motor-Reglement. 

11. Het rijden langs den weg Ngebel richting Djati is aan 
Auto's en Motor-rijwielen alleen toegestaan: 

Van 6 uur V.ln-. tot 8 uur V.I11. 

10 uur v.m . tot 12 uur v.m. 
2 uur n.m. tot 4 uur lI .m. 

Vertrek vall Ngebel richting Djati uiterlijk om: 

7 uur v.m. 
11 uur v.m. 
3 uur 11.01. 

Overtreding is strafbaar gesteld bij Art. 3 jo Art. 27 van het 
Motor-Reglement. 
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Vervoer van Automobielen per spoor en tram. 

Algemeene wenken en voorschriften . 

Minstens 2 maal 24 uren tevoren moet men aan den Stations
chef van het station, waar men de auto wil opladen een platte 
wagen aanvragen,onder opgaaf van het nummer van den trein, 

waarmede men de auto wil vervoeren . 
Zoo een dekkleed voor de auto gewenschl wordt, ge lieve 

men dit bij de aanvraag te vermelden. - Het gebruik daarvan 
wordt afzonderlijk berekend.-

Het lad en, bevestigen o p den spoorwagen en het lossen ge
schiedt door en voor rekeni ng en risico van den afzender, indien 
de automobiel bij den reiziger behoor\.- Men diene dus voor 
het bevestigen op de spoorwagens voor de noodige touwen en 
wiggen te zorgen.-

Het is aan te bevelen de voertui gen zoodanig te lad en, dat 
het achtergedeelte naar de locomotief gekeerd is .-

De kap dient gesloten te z ijn . Zijn de automobielen van 
zeilen of dekkleeden voorzien,dan dienen deze zoo veel mogelijk 
de voertuigen te bede kken. -

Automobielen mogen geen benzine, gasoline of andere licht 
brandbare stoffen bevatten.-

De Maatschappijen stellen zich niet verantwoordelijk voor 
bagage, die de reizigers in hunne automobielen laden, evenmin 
voor de zich daarin of daaraan bevindende losse deelen. 
Daarom verdient het aanbeveling de losse deelen in ee n kist 
te pakken en die bij zich te houden in den personenwagen of 
op den vrachtbrief aan te teekenen aantal en soort van de losse 
deelen bij de automobiel behoorende.-

Het vervo er heeft plaats met de gemengde- en goe der en
treinen.-

Wordt het vervoer van voertu igen met de personentrein en 
verlangd en toegestaan , dan wordt de vracht uitsluitend bere 
kend bij geheele wagenlading met 50 '~, verhooging.-
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Alphabetische Lijst van Stations en Halten met 
Verhoogde Los- en Laadplaatsen. 

Ie KOPLAADPLAATSEN. 

B. 
!:labat. N. I. S. 
Bandjar. S. S. 
Bandoeng. S. S. 
!:langi!. S. S. 
Batavia Goederenstation. S. S. 
Bli tar . • 5. S. 
Blora. S. J. S. 
Boel11iajoe. S. S. 

D. 
Demak. S. J. S. 
Djatibarang. S. S. 
Djember. S. S. 
Djokjakarta . S. S. 

DJ'ok]'a Brosso! K.M. 23780 50 24529 . 
Djombang. S. S. (K. S. M.) 

G. 
Garoe!. S. S. 

I. 
lndramajoe. S. S. 

K. 
Kalimas. S. S. 
Kamal (pier.) M. S. M. 
Karanggandoe!. S. S. 
Karangsari S. S. 
Karangsoewoeng . S. S. 
Kebasen. S. S. 
Kertosono . S. S. 
Ketanggoengan-West. S. S. 
Koedoes. S. J. S. 
Kretek S. S. 
Kroja. S. S. 
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L. 
Lasem. S. J. S. 
Legok. S. S. 
Limbangan. S. S. 
Linggapoera. S. S. 

M. 
Madioen. S. S. 
Malang Station. S. S. 
Manggarai. S. S. 
Maos. S. S. 
Merak. S. S. 
Merakoerak . N. 1. S. 

N. 
Notog . S. S. 

P. 
Pasarsenen. S. S: 
Pa!ikrad.ia. S. D. S. 
Patoegoeran . S. S. 
Ploempang. N. 1. S. 
Poerbolinggo. S. D. S . 
Poerwakarta. S. S. 
Poerwodadi S. J. S. 
Poerwoker!o. S. D. S. 
Poerwosarie. N. 1. S. 
Porrong. S. S. 
Probolinggo. S. S. 
Proepoek. S. S. 

R. 
Randegan . S. 
Roengkan g. S. S. 

S. 
Sampang. M. S. M. 
Semarang. S. J. S. 
Semarang. N. J. S. Tawang. 



S. 
Semarang Goederen Stations 

N. I. S. 
Silldallglaoet. S. S. 
Soekaboellli. S. S. 
Soekaradj a. S. D. S. 
Soerabaia Goebeng. S. S. 
Soerabaia Kolta. S. S. 
Soerabaia Pasar T oerie. N.1. S. 
Solo Sk. S. S. 
Solo Sks. S. S. 

T. 
Tasikmalaja S. S. 
Tjepoe S. j . S. 
Tjiamis. S. S. 
Tjikoedapateuh. S. S. 
Tjilatjap. S. S. 
Tjiledoek. S. S. 
Tjitjalengka S. S. 
Toeloellgagoellg. S. S. 

W. 
Willem I. N. \. S. 

2e . VERHOOGDE LAAD- EN LOSPLAATSEN MET 
ZljDELINGSCHE LADI NG. 

A. 
Angkee. S. S. 
Ardjasa. S. S. 
Ardj owinan goe n. S. S. 

B. 

Babadan. S. S. 
Baba! N. I. S. 
Bagor. S. S. 
Baijeman. S. S. 
Ba lega. M. S. M. 
Bandjar. S. S. 
Bandjarnegara. S. D. S. 
Bandoeng. S. S. 
Ban gi I S. S. 
Bangkalan. M. S M. 
Bangodoewa. S. S. 
Ban gsa l S. S. (Z.O.) 
Bangsalsa ri. S. S. 
Banjoewangi . S. S. 
Ba ra!. S S. 
Baron. S. S. 
Batavia Goederenstation. S. S. 
Bekasi. S. S. 
Bendo. S. S. 
Blimbing. S. S. 

8* 

B. 

Blitar. S. S. 
Blora. S. J. S. 
Bodjollegoro. N. I. S. 
Bodjong. S. S. 
Bodjonggedeh. S. S. 
Boemiajoe. S. S. 
Boetoe. S. S. 
Bojo lali. N. 1. S. 
BOlldowoso. S. S. 
Bonosaré. S. S. 
Bowerno . N. 1. S. 
Brambanan. N. I. S. 
Bringin . N. 1. S. 
Broelllboeng. N.1. S. 
Brossot. N. 1. S. 
Buitenzorg. S. S. 

C. 
Cheribon. S. S. 

D. 
Dadapan. S. S. 
Delangoe. N. I. S. 
Demak. S. J. S. 
Depok. S. S. 
Djati. S. S. 
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D. 
Djatibarang. S. S. 
Djatirota. S. S. 
Djember. S. S. 
Djenar. S. S. 
Djeroeklegi. S. S. 
Djocja. S. S. 
Djocja Lempoejangan. N.I S. 
Djocja Toegoe. N.1. S. 
Djombang. S. S. 
Djorongan. S. S. (Z. O. ) 
Doeri. S. S. 

G. 
Gandasoli. S. S. 
Gandroengman goen. S. S. 
Garahan. S. S. 
Garoem. S. S. 
Garoet. S. S. 
Gawok. N. I. S. 
Gedangan. S. S (Klein , hoofd-

zakelijk voor vee). 
Geneng. S. S. 
Glenmore. S. S. 
Goendih. N. I S. 
Goenoen ggangsir. S. S. 
Gombong. S. S. 
Grabak Merbaboe. N. I. S. 
Grati. S. S. 
Grisee. N. I. S. 
Groedjoegan. S. S. 
Grompol. S. S. 

H. 
Haoergeulis. S. S. 
J. 
lndihiang. S. S. 
lndramajoe. S. S. 

J. 
Joana. S. J. S. 

K. 
Kabat S. S. 
Kalassan N. I. S. 
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K. 
Kali anget M. S. M. 
Kalibagor S. S. 
Kalibaroe . S. S. 
Kalimas. S. S. 
Kaliosso N. I. S. 
Kalisa!. S. S. (Z.O.) 
Kalisetai!. S. S. 
Kalitidoe N. J. S. 
Kaliwates. S. S. 
Karanganj ar. S. S. 
Karangantoe. S. S. 
Karangsono N. I. S. 
Kebasen S. S. 
Keboemen. S. S. 
Kebonromo. S. S. 
Kediri. S. S. 
Kedoengdjattie N. I. S. 
Kedokangaboes. S. S. 
Kedongbanteng. S. S. 
Kedonggalar. S. S. 
Kemiri. S. S. 
Kempi!. S. S. 
Kemrandjen. S. S . . 
Kepandjen. S. S. (Z.O.) 
Kertasemaja. S. S. 
Kertosono. S. S, 
Kesamben. S. S. (Z.O.) 
Kesoegihan. S. S. 
Ketanggoengan-West. S. S. 
Klakah S. S, (Z.O.) 
Klatlen N. I. S. 
Koetoardjo S. S. 
Koetowinangoen. S. S. 
Kollok. S. S. 
Kradenan N. I. S. 

I Kras. S. S. 
Kraton . S. S. 
Krawang. S. S. 
Krian. S. S. 
Kroj a. S. S. 
Kwanjar M. S. M. 



L. 
Laboean. S. S. 
Larnongan. N. I. S. 
Larnpegan. S. S. 
Langen. S. S. 
Lawang. S. S. 
Lebeng. S. S. 
Ledokombo. S. S. 
Lemahabang. S. S. 
Lentengagoeng. S. S. 
Lobener. S. S. 
M. 
Madioen S. S. (Z.O.) 
Madja. S. S. 
Magelang Kotta. N. I. S. 
Magelang Pasar. N. I. S. 
Magoewo. N. I. S. 
Malangbong. S. S. 
Ma lang-Kotta lama. S. S. 
Malang-Slation . S. S. 
Manggarai. S. S. 
Mangiran. N. I. S. 
Mangli. S. S. (Z.O.) 
Manondjaja. S. S. 
Maos. S. S. 
Masaran. S. S. (Z.O.) 
Meloewoeng. S. S. 
Menes. S. S. 
Merak. S. S. 
Merak Oerak. N. I. S. 
Mingiran S. S. 
Modjokerto. S. S. 
Modjosragen. S. S. 
Moentilan. N. I. S. 
Mr. Cornelis. S. S. 
N. 
Nagrek. S. S. 
Nangkaän. S. S. 
Ngadiloeweh . S. S. 
Ngandjoek. S. S. 
Ngebroek. S. S. (Z. O.) 
Ngoedjang. S. S. 

I N. 
Ngoe ling. S. S. 
Ngoenoet. S. S . 
P. 
Paal Bapang N. I. S. 
Padangan N. I. S. 
Pndas N. I. S. 
Paboearan. S. S. 
Pakisadji. S, S, (Z .O.) 
Paloer. S. S. 
Pamekasan M. S. M. 
Pamotan S. J. S. 
Panaroekan. S. S. 
Pandeg lang. S. S. 
Pandji. S. S. 
Papar. S. S. 
Para kan N. I. S. 
Paron. S. S. 
Pasi rboengoer. S. S. 
Pasoeroean. S. S . 
Pati S. J. S. 
Patikradja S. D. S. 
Pegaden baroe. S. S. 
Pesing. S. S. 
Pelerongan. S. S. 
Peljangaä n S. J. S. 
Petoeng. S. S. 
PIered. S. S. 
Ploempang N. I. S. 
Poerbolinggo S. D. S 
Poerwoasri S. S. 
Poerwodadi S. J. S. 
Poerwokerto S. D. S. 
Poerworedjo S. D. S. 
Poerwosarie N. I. S. 
Porrong. S. S. 
Pradjekan. S. S. 
Pram bon S. S. 
Pringkasab. S. S. 
Prins Hen'drik S. S. (Z. O.) 
Probolinggo S. S. 

I Proepoek S. S. 
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R. 
Radjapalah. S. S. 
Rambipoedji. S. S. 
Randegan. S. S. 
Randoeagoeng. S. S. 
Randoeblatoeng. N. I. S. 
Rangkasbitoeng . S. S. 
Rantjaekek. S. S. 
Redjoso. S. S. 
Redjotangan. S. S. 
Rembang. S. J. S. 
Rewoeloe. S. S. 
Rogodjampi. S. S. 

S. 
Sadang. S. S. 
Salem. N. I. S. 
Salemba. S. S. 
Saradan. S. S. 
Sasaksaat. S. S. 
Sedajoe S. S. 
Selokromo: S. D. S. 
Semarang Goederenstation. 

" Haven N. J. S. 
• N. I. S. 
• S. J. S. 
• Tawang N. I. S. 

Semboeng. S. S. 
Sengon . S. S. 
Sentoio. S. S. 
Sepandjang. S. S. 
Serang. S. S. 
Setjang. N. I. S. 
Sidaredja. S. S. . 
Sidhoardjo. S. S. 
Sindanglaoet. S. S. 
Singgaparna. S. S. 
Singodjoeroeh. S. S. 
Singomerto. S. D. S. 
Singosari S. S. 
Sitoebondo. S. S. 
Soekaboemi. S . S. 
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S. 
Soekaradja. S. D. S. 
Soekasari. S. S. 
Soekomoro. S. S. 
Soekowono. S. S. 
Soembergempol. S. s.. 
Soemberkolak. S. S. 
Soemberlawang. N. I. S. 
Soemberpoetjoeng. S. S. (Z.O.). 
Soemberredjo. N. I. S. 
Soemenep. M. S. M. 
Soemobito. S. S. (Z.O .) 
Soempioeh. S. S. 
Soerabaja Goebeng. S. S. 

I 

. Kolta. S. S. 
• Pasar Toerie. N. I. S. 

I 

Solo Balapan . N. I. S. 
Solo Djebres. S. S. 

I 
Solo Sks. S. S. 
Sroeweng. S. S. 

I Srowot. N.l . S. 

T. 

Tagogapoe. S. S. 
Taloen. S. S. 
Tamanan. S. S. 
Tambak. S. S. 
Tanahabang S. S. 
Tanahmerah. M. S. M. 
Tandjongpriok. S. S. 
Tangerang. S. S. 
Tanggoel. S. S. 
Tanggoelangin. S. S. 
Tanggoeng. N.1. S. 
Tangsil. S. S. 
Tapen. S. S. 
Tarik. S. S. 
Tasikmalaja. S. S. 
Telagasari. S. S. 
Telawa. N. I. S. 
Temanggoeng. N.1. S. 
Temoegoeroeh. S. S. 



T. 
Tempel. N. I. S. 
Tempoeran. N. I. S. 
Terisi. S. S. 
Tjaroeuan. S. S. 
Tjepoe. N. I. S. en S. J. S. 
Tjepper. S. S. 
Tjiamis . S. S. 
Tjiandjoer. S S. 
Tjiawi. S. S. 
Tjibadak. S. S. 
Tjibeber. S. S. 
Tjikadongdong. S. S. 
Tjikampek. S. S. 
Tjikoedapatellh . S. S. 
Tjilame. S. S. 
Tjilat jap. S . S. 
Tjileboe t. S. S. 
Tjiledoek S. S. 
Tjilegon. S. S. 

T. 
Tjimahi. S. S . 
Tjipari. S. S. 
Tjipatat. S. S. 
Tjipeundellj. S. S. 

W. 
Walikoe koen. S. S. 
Wanaradja. S. S. 
Waroe. S. S. 
Wates . S. S. 
Welahan. S. J. S. 
Welte vreden . S. S . 
Widoeri. S. S. 
Wilan gan S. S. 
Willem I. N. I. S 
Wlingi. S. S. (Z.O.) 
Wodji . S. S. 
Wonokrol11o . S. S. 
Wonosari. S. S. 
Wonosobo. S. D. S. 

(Z.o.) beteekent zonde r oprit. 
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Kop en zijdelingsche Laadplaatsen van de onder de 

Staatsspoorwegen ressorteerende Tramlijnen. 

Verhoogde laad- en losplaatsen met zijdelingsche laadgele
genheid-

B: 
Badegan 

L : 
Loemadjang 

N: 
Ngimbang 

P: 
Pasirian : 
Plosso 
Ponorogo 

R: 
Rambipoedji 

S: 
Slahocng 
Soekodollo 

T: 
Tempel 
Tjondio 

/ 

Verhoogde laad- en losplaatsen met kop laad-gelegen he id.-

N: 
Ngimbang 

P. 
Plosso 

Spoorvervoer langs trajecten, waar bruggen of 

autowegen ontbreken. 

I. Maos-Sandjar (res. Preanger-res. Banjoemas). 
Voor dit traject gelden de algemeene wenken en voorschrif
len voor het spoorvervoer van automobielen. 

2. Srandakan-Brossot (res. Djocjakarta) . 
Voor dit traject geldt de volgende: 

REGELING VOOR HET AUTOVERVOER OVER DE PROGO
SPOORBRUG TUSSCHI':N SRANDAKAN EN BROSSOT. 

Zoolang geen treinen in aantocht zijn, kunnen automobilisten 
legen betaling van het vastgestelde tarief per lorrie over de brug 
vervoerd worden. 

Zoodra een trein de brug heeft bereikt, mogen achter den 
Irein lorries weder worden toegelaten, tenzij binnen 15 minuten 
een andere aangekondigd is. 
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Aan de overzijde worden lorries behoudens dezelfde uitzon
dering toegelaten, zoodra de trein de blug heeft verlaten. 

Voor de lorries zijn aan weerszijden van èe brug zijsporen 
met koplaadplaatsen aangelegd. 

Aan iedere zijde is een lorrie aanwezig. 
Voor het duwen van de lorries en het behulpzaam zijn bij het 

orladen zijn twee koelies beschikbaar. 
Eischt Ilet vervoer van de beladen lorries meerdere koelies, 

dan hebben de gebru ikers der lorries deze aan te werven. 
Voor het vervoer van autolllobielen per N. I. S. lorrie is een 

vergoeding verschuldigu van : 

f 1.50 per rivi erovergang tusschen 5 uur v.m. en 6 uur 30 n.m. 
f2.50,,!t ,,6uur30rnin.t1m.en511urv.m. 

een en ander inclusief de beschikking over bovengenoemde twee 
koelies voor het transport. 

Voor het vervoer per lorrie wordt een toegangsbew ij s afge
geven. 

Komende uit de richting Brossot moet di t toegangsbewijs 
worden gekocht, overdag bij den Stationschef te Brossot, na 
6 uu r 30 n.m. bij den brugwachter Brossot-zijde en uit de rich
ting Djocja bij den brugwachter aan de Srandakan-zijde. 

, De toe gangsbew ij zen worden na het passeeren van de brug 
aan den brugwachter afgegeven. 

Vervoer van automobielen te water. 

VERVOER PER PONT. 

De voornaamste bruikbare overvaarten zijn: 

Res. Soerabaia. 

bij Boengah (5embajatJ in den weg Grisee-Sidajoe-Toeban 
(Daendelsweg) over de Solorivier. 

bij Doekoen (Karangb inangoen) in den weg Sidajoe-Lamongan 
over de Solorivier. 

bij Karang- 'lïanl!krillg (Karang-Geneng) in den weg die van 
Bandjaranjar (tusschen Toeban en Sidajoe en ten Oos ten van 
Patjiran) naar het Zuiden loopt en 2 KM. ten Oosten van de 
halte Soemiaran uitkoml op den weg van Babat naar Lamongan 
(over de Solorivier). 

bij Laren (Wringinanom) in den weg van Brondong (ten Oosten 
van Toeban) naar halte N. I. S. Poetjoek, over de Solorivier. 
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Alle vier deze overvaarten zijn steeds voor gewone auto's 
bruikbaar ook bij hoogen waterstand. (Niet voor vrachtauto's). 

De eerste nam en zijn de landingsplaatsen ten Noorden, die 
tusschen haakjes de plaatsen ten Zuiden der rivier gelegen. 

Res. Rembang. 

bij Bodjonegoro in den weg Bodjonegoro-Toeban over de 
Solori vier. 

De overvaarten in den weg Bodjonegoro-Lasem over de Solo
rivier bij Bodjonegoro, en in den weg Babat-Toeban bij Babat, 
hebben geen waarde meer voor automobilisten. Auto's kunnen 
thans op beide plaatsen over den Spoorbrug gaan. De toegangsweg 
benoorden de Solori vier naar den Spoorbrug bij Babat is in den 
regentijd minder goed berijdbaar, het verdient daarom aanbeve
ling hieromtrent inlichtingen in te winnen bij den Consul te 
Toeban. 

Res. Banjoemas. · 

bij Selarang in den weg Maos-Tjilatjap over de Serajoerivier. 
bij Klampok. Gelegen in den weg Poerbolinggo-Boekatedja

Klampok-Bandjarnegara, waarvan de linkeroever aan Klampokzijde 
stijl is, zoodat bij regenachtig weer voorzichtigheid is aanbevolen. 

bij Tjindaga . Gelegen in den weg Boentoe-Sampang-Tjindaga , 
Rawalo-Mengati-Tjilatjap, waarvan de linkeroever aan Tjindaga
zijde stijl is. 

bij Oambarsari. Gelegen in den weg Banjoemas-Mandirantjan
Gambarsari-Kalibatjin verder naar Rawalo-Mengati-Tjilatjap. 

Nog zij hier medegedeeld, dat waar overvaarten zijn, deze in 
de Res. Banjoernas door wegwijzers zijn aangegeven, met vermel
ding of ze al dan niet geschikt zijn voor automobielen. 

Vervoer van Auto's enjof Motorrijwielen met of zonder 
Zijspanwagen tusschen Soerabaia en Kamal V. V. 

Het vervoer va[l auto's en /of motorfietsen tusschen Soerabaia 
en Kamal v. v., geschiedt per Motorboot, welke dagelijks van 
Soerabaia (Station Madoeratram, Kalirnas Oost) vertrekt ten 
7.15 en 10.30 vlm en ten 1.30 en 5 uur nim. 
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De vertrekuren van Kamal (Oouvernementspier nabij de op
haalbru g) zijn: ten 5.45 uur vl m en ten 12.15 en 3.45 uur ni m. 

Voor het vervoer van Soerabaia naar Kamal ol omgekeerd, 
worden de votgende vrachtprijzen berekend: 

Voor een motorrijwiel op 2 wielen .f 1.50, motorrijwiel op 3 
wielen f 6.-, tweezits auto f ?:.50, vierzits auto 110. - , zeszits 
auto 1 12.- vrachtauto van 1 ton laadvermogen f 20.-, aan
hangwagen 120.-, vrachtauto van meer dan t ton laadvermogen 
f 30.-, auto-omnibu s (voor het vervoer van personen) f 50.-. 

N. B. Met nadruk wordt er de aandacht op gevestigd, dat 
de auto's en/of motorfietsen 15 minuten vóór het vertrekuur 
ter inlading gereed moeten staan. 

Vervoer van Tjilatjap naar Kalipoetjang. (Preanger). 

lederen werkdag vertrekt de motorboot "Soekapoera" van de 
N. V. Vervoer en Handel Mij. "Soekapoera" van Tjilatjap te 
8 u 30 v. m., en komt ten ongeveer 12 uur te Kalipoeljang aan. 
Alleen op gewone Zondagen (dus daaronder niet begrepen de 
alg. erk. feestdagen) en op Inl. Nieuwjaar, benevens den dag 
daarvoor en 2 dagen daarna, vaart de Soekapoera niet. 

Op alle vaarda gen kan derhalve een auto word en vervoerd, 
terwijl de kosten bedragen: voor een groote auto .f 25.-, en 
voor een kleine (type Ford) f 20.- Chauffeur vrij . Passagiers 
betalen Ie klas 1 2.50, en 2e klas 1 1.50 . Het is aan Ie bevelen, 
dat eenige dagen tevoren aan de Mij. wordt kennis gegeve n, dat 
een auto zal worden aangeboden, aangezien slechts één auto 
tegelijk kan worden vervoerd. Het opladen en lossen zoowe l te 
Tjilatjap als te Kalipoetjang kan geschieden zonder eenig be
zwaar. Evenwel is het niet altijd mogelijk om den tocht te maken 
daar het wel eens wil voorkomen dat het water te Tjilatjap zoo 
laag staat dat opladen niel mogelijk is . 

De mana ge r van dezen dienst raadt elkeen aan eerst zijn kan
toor te Tjilaljap op te bellen. (Telefoon Interl. Tp. 88 Kantoor, 
Tp. 17 Huis Direcleur). Het vertrek van Kalipoetjang is gesteld 
op 2 u 15 n.III., in verband met de aankomst van den trein van 
2 u 5 min van de richting Bandjar. Aankomst te Tjilatjap on
geveer 5 u n. m. 

Aan boord zijn blikjes en niet alcoholische dranken verkrijgbaar. 
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Vervoer per Koninklijke Paketvaart Maatschappij. 

Passagiers reizende per K. P. M.-schepen, die auto's willen 
medenemen, dienen daarvoor bij de Maatschappij tijdig ruimte 
aan te vragen en tevens op te geven de afmetingen en het gewicht 
van de auto. 

Auto's worden naar de maat bevracht, vermeerderd met ver
hoogingen, indien het gewicht meer qan 2000 K. G. bedraagt. 

Bij de berekening van den kubieken inhoud van onverpakte 
aan dek te vervoeren auto's wordt de Hoogte echter op niet meer 
dan I Meter gerekend, lenzij de hoogte van dien aard is, dat de 
lenten van het vervoerende schip niel opgezet kunnen worden 
en/of het stuwen aan dek bijzondere moeilijkheden .opleverl, b.v. 

'.bij aula's met vasle kap. In die gevallen dient de kubieke inhoud 
te worden vastgesteld door vermenigvuldiging van len gte met 
breedte en werkelijke hoogte . 

Voor een gewone Ford-auto, metende 340 X 170 X 150 cM. 
en wegende circa 700 K. G. b.v. wordt de vrachl van Soerabaia 
naar Boeleleng berekend over 340 X 170 X 100 cM = 5,78 M3 
d.i. 1.93 last van 3 M3 à f 23.50 per lasl = f 45.35. 

Van SOERABAIA tiedrageIl de vrachten voor passagierauto's 
naar alle bestemmingen, de gewone tarie!vrachten minus 25% 
reductie. 

Dit zijn alleen de vrachten, exclusief laad-, los- en havenkosten, 
welke voor iedere haven verschillend zijn. 

De aandacht wordt er op gevestigd, dat de laad- en Josloonen 
per prauw over het algemeen aanzienlijk zijn, te Semarang bijv. 
voor onverpakte auto's f 40.-, te Benkoelen f 25. - en te 
Boeleleng f 20.-

Te Soerabaia kunnen auto's voor alle bestemmingen thans langs
zijde het schip gereden worden; voorafgaand overleg met hêt 
Agentschap blijft echter aanbevolen . 

Benzine mag niet worden meegenomen, zoodat men vóór het 
laden van de auto in het schip, de benzinetank moet ledigen. 
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Vrachlberekening voor een Ford-Aula van Soerabaia 
naar Boeleleng en Be naa. 

Ford -aut o, almetingen 340 X 170 X 150. Inhoud (JlOngle bove n 
M. ni et mede te rekenen) =5.78 M' d ;. : 1.931asl v/3 M' Gewicht. 

circa 700 KG . 

Saeraba ;a- Boeleleng Soeroba ia-Benoa . 

Vracht per last f 23.50 f 34.50 
AI 25% reductie 

voor pass.-aufo 5.87' 8 .62 ' 

f J 7.62' .f 25.87 5 

1.93 la s t: 
" 

34.05 
" 

49.95 

Kadege ld Soeraba ia 
bij eigen afscheep 
over de kade . " 

2.90 
" 

2.90 
Havengeld Soera ba ia " 

1.15 
" 

1.15 
Losloon . ,. 20. -

" 
Haven" eld Benoa " " 

0.60 

f 58.10 f 54.60 

VAN BANjOEWANGI NAAR BOELELENG EN BENOA. 

BanjoelVangi - Boeleleng 

Vracllt: per la st 
al 25 ~~ reductie 

f 
" 

13. -
3.25 

BanjoewanRi- Benaa. 

i 26. -

" 
6.50 

193 la st à f 9.75 = f 18.85 f 19.50 = i 37 .65 
los-/ laadloon 
Banj oe wangi à i 10.- per last 
los- / laa dl oon Boe leleng 

" 1930 
. , 20.'-

i 53.15 

Benoa . 
" 19.30 

. " 
f 56.95 
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Vervoer per Stoomvaart Maatschappijen "Nederland" 
en "Rotterdamsche Lloyd". 

Bij bovengenoemde Maatschappijen geldt de navolgende 
regeling: 

Automobielen van passagiers, inclusiel de verpakking, die meer 
wegen dan I ton (van 1000 Kilo's), worden niet als bagage be
schouwd, maar bevracht overeenkomstig de vrachttarieven dezer 
Maatschappijen. Wanneer na opmeting der gewone bagage blijkt, 
dat een passagier volgens de bepalingen op het vervoer van 
bagage, alsnog recht heelt op een gedeelte als vrije bagage , dan 
zal dit gedeel te in mindering worden gebracht bij de vrachtbe
rekening van de hierboven bedoelde colli boven de 1000 K.G. 
gewicht. De bevrachting heeft plaats per M3 of ton van 1000 K.G . 
ter keuze van den vervoerder. 

Teneinde brandgevaar te voorkomen worden passagie rs bij 
eventueele verlading van automob ielen opmerkzaam gemaakt op 
de verplichting, dat het reservoir voor benzine geledigd moet 
zijn, vóór de inscheping. Bovendien moeten de verschillende 
Oliehoudende deelen, zooals cardon-as, versnellingskast-oliereser
voirs, etc. voor de inscheping geledigd worden. 

De aandacht wordt er speciaal op gevestigd, dat onder geen 
voorwaarde door de Scheepvaart Maatschapp ijen onverpakte auto's 
ten vervoer worden aangenomen. De auto's moeten dus in 
stevige lzouten kisten verpakt zijn. De passagiers worden aan
sprakelijk geste ld voor alle schaden, welke mochten voortvloeien 
uit het niet opvolgen dezer voorschriften. 
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LIJST VAN DE INTERLOCAAL AANGESLOTEN 
TELEPHOON EN BIJKANTOREN OP JA VA. (') 

Verkor- Kantoren Kantoren waaronder de 
tingen en bijkantoren bijkantoren ressorteeren 

Abr. Ambarawa 
Apg. Ampelgading Malang 
Bbt. Baba!. 
Blp. Balapoelang. Tegal 
Bog. Balong Dj ember 

Bandar Pekalongan 
Bds. Bandar Sedajoe Pekalongan 
Bjr. Bandja,·. 
Bdn. Bandjaran Bandoeng 
Ba. Bandjarneg-ara . 
Bd . Bandoeng. 
Bnn. Bandongan. Ambarawa 
Bkl. Bangkalan 
Bg. Bangil 
Bm. Banjoemas . Poerwokerto 
Bw. Banjoewangi. 
Bnt. Hantoer. Malang 
Btg. Bdtang Pekalongan 
Bt. Batavia. Zie noot 
Bte. Batoe. Malallg 
Bks. Bekasi Batavia 
Bk. Besoeki Bondowoso 
Bdi. Blendri Kediri 
Bib. Blimbing Djombang 
Bmg. Blil11bing Maiang 
BI. Blit"r. 
Bla. Blono 
Bda. Badj". Semaran g 
Bj Bodjonegoro. 
Bgl. Badjonglopang Soekaboemi 
BIl. Boeloelawang. Malang 
Boe. Boemiajoe . Tegal 
Bi. Bojolali . Solo 
Bo. Bondowoso 

(I) Bij spoedgeval!en kan onderweg gebruik gemaakt wOlcen \ 'an de 

ele foontoestel len der Wedono's en Assistent-Wedonds. 
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Kantoren Verkor
tingen en bijkantoren 

Bb. I Brebes .. 
Bz. Buitenzorg 
Ch. Cheribon 
Dpt. Dampit . 
Dl. Delangoe 
Dm. Demak. 
Op. Depok 
Dbg. Djamblang. 
Dja. Djasinga. 
ObI. Djatibarang. 
Dtl. Djatilen gger 
Djr. Djatiroto.. 
Dwg. Djatiwangi . 

Dr. I Djember . 
Da. Djoewana . 
Ok. Djokjakarta 
Dg. Djombang. 
Odj. Gadjah . 
Ok. Gadok . 
Odr. Gandoesari . 
Grt. Garoet . 
Gem. Gempol . 
Gtg. Genteng. 
Olm. G1enmore 
Gab. Goeboeg. 
Gnh. Goenoe nghaloe 
Oog. Godoog. 
G gn. Gogoniti. 
Gb. Gombong 

Oondangdia 
Gd!. Gondan glegi 

Kantoren waaronder de 
bijkan toren ressorteer en 

I Tega l 

Malang 
Solo 

Buitenzorg 
Cheribon 
Buitenzorg 
Cheribon 
Blitar 
Djember 
Cheribon 

Pati 

Demak 
Buitenzorg 
Blitar 

Ballgil Sidoardjo 
Banjoewangi 
Banjoewangi 
Demak _ 
Bandoeng 
Demak 
Blita r 
Keboemen 
Batavia 
Malan g 

N. B. Het telefoonnet Batavia bevat de 3 kantore n Batavia, Wel tevreden 
en M'!ester-Cornelis en de o ndereentrales: Gondangdia en Tanah. 
abang, benevens de bijkantoren: Tangerang, Palrnerah, Ta ndjong· 
priok en Bekassi. 
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Semuan g: Kantoor-Semarang, Onde reen trales Tiandi en Heuve\ . 
Soerabaja: Kantoor Noord en Zuid. 



Verkor- Kantoren en Kantoren waaronder 

tingen bijkantoren 
de bij kan toren 
ressorteerel1 

Ob. I Gombollg Keboelllen 
Os. Grisee 

I Zie Hvl. Heuvel. Semarang 
Im . Indramajoe. I Cheribon 
Jp. Japara. I Koedoes 
Kad. Kadipaten I Cheri bon 
Kis. Kalasan . I Djokjakarta 
Kbg. Kalibakoeng . Tegal 
Kbr. Kalibaroe. : Banjoewagi 
KIt. Kalisat Djember 
KmI. Kamal. Bangkalan 
Kda Kandangan. Kediri 
Ka. Karanganjar. Keboemen 
Kas. Karanganjer Solo 
Kgo. Karangredjo Toeloen gagoen g 

Kasri. Bangi l 
Km. Keboemen . 
Kdw. Kedewan. Tjepoe 
Kd. K ediri 
Kwo. Kedoellgwoeni Pekalongan 
KeI. Keling. Koedoes 
Kl. Kendal . 
Kpn. Kepandjen Malang 
Kep. Kepoeng. Kediri 
Kts. Kertosono. 
Ksb. Kesam ben Blitar 
Kk. Klakah Loemadjang 
Kpl. Klapanoenggal. Soekaboemi 
Kt. Klaten Solo 
Ks. Koedoes 
Kdr. Koendoeran Blora 
Kng. Koeningan . Cheri bon 
Kwn. Koetowinangoen . Keboemen 
Kta. Koetoardjo . Djokjakarta 
Kr. Kraksaän 
Kw. Krawang 
Krt. Kretek . 
Km. Krian . Modjokerto 
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Verkor- Kantore n en 
tingen bijkantoren 

Kj a. I Kroja. 
Lbn. Laboean. 
Lmg. Lamoll gall 
Ls. Lasem 
Lw. Lawang . 
Lem. Lembang 
Lwd. Leuwidamar 
Lit. Li tj i 11. 

Ldj. Lodojo 
Lm. Loomadjang . 
Lsr. Losarang. 
Los. Losari. 
Mn. Madioen 
Mdl. Madjatengka 
Mg. Magelang . 
Mgt. Magetan. 
MI. Malang. . 

Mb. I Malangbong 
Mnd. Manondjaja 

Ma. I Maos. . 
Mp!. Maospati 
Me. Meester-Cornelis 
Mlw. Meloewoeng 
Mns. Menes . . 
Mtg. Menteng 
Mr. Modjokerto 
Mod Modjoagoeng. 
Mds. Modjosari 
Mil. Moenlilan. 
Ng. Nagrek . 
N gg. Nanggoeng . 
Ndl. Ngadiloeweh 
Ndj. Ngandjoek 
Nw. Ngawi 
Nb . Ngebroek. 
Nt. Ngoe noet . 
Nld. Njalindoeng 
Od. Oedjoengbroeng 
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Kantoren waaronder 
de bijkantoren 

ressorteeren 

Tjilatjap 
Pandeglang 

Rembang 
Malang 
Bandoeng 
Rangkasbetoeng 
Banjoewangi 
Blilar 

Cheribon 
Cheribon 

Cheribon 

Madioen 

I Garoet 
Tasikmalaja 
Tjilatjap 
Madioen 
Zie Batavia 
Bandjar 
Pandeglang 
Balavia 

Modjokerto 
Modjokerto 
Magelang 
Bandoeng 
Buitenzorg 
Kediri 
Kertosono 
Madioell 
Malang 
Toeloengagoeng 
Soekaboemi 
Bandoeng 



-~ 

--~ 

Verkor- Kantoren Kantoren waaronder 

tingen en bijkantoren 
de bijkantoren 

ressorteeren 

Tng. Tangerang Batavia 
Tge. Tanggeung . Soekaboemi 
T g\. Tanggoel Djelllber 
Tsm. Ta~iknlalaja 

Tg. Tega!. 
Tm g. Telllanggoeng . Magelang 
Taa. Tjampea. Builenzorg 
Tdi. Tjandi Zie Sel11arallg 
Trb. Tjaroeban Madioen 
Tpill. Tjempaka Soekaboemi 
Tjn. Tjepoe 
Tm. Tjialllis Tasiklllaiaja 
Td. Tjiandjoer. 
Tbd. Tj i badak. Soekaboenti 
Tbi. Tjibalong Tasikmalaja 
Tji. Tjibaroesa Buitenzorg 
Tjb. Tji batoe. Garoet 
Tbb. Tjibeber . Soekaboemi 
Tkg. Tjikad jang Garoet 
Tkk. Tjikalongkoelon Tjiandjoer 
Tkw. Tji kalon gwetan Bandoeng 
Tkp. Tjikampek Poerwakarta 
Tkb. Tjikembang. Soekaboemi 
Tp. Tjitatjap 
Tig. Tjilegon . Serang 
Tms. Tjilimoes Cheribon 
Tmi. Tjimahi Bandoeng 
Tip. Tjiparaj Bandoeng 

Tjipatat Bandoeng 
I~g. T j i re Uil gas Soekaboemi 
Trs. Tjiroeas . Serang 
Tsp. Tjisompet Garoet 
Tjl. Tjitjalengka Bandoeng 
Ttr. Tjitjoeroeg Soekaboemi 
Tn. Toeban 
Twd. Tjiwidej . Bandoellg 
Ta. Toeloeng.agoeng 
TJllp. Toell1pang Malang 
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Verkor- Kantoren T Kantoren waaronder 

tin gen en bijkantoren 
de bij ka n loren 

ressorteeren 

Tsr. T osari . Pasoe roean 
TI. Trenggalek . Toeloeng Agoeng 
Tls. Treles Malallg 

Walikoekoen Madi oen 
Wrd. Waroengdowo. Pasoeroean 
Wt. Wales. Djokjakarla 
Wat. Wates. Kediri 
WIr. Weleri Kend al 
WI. Weltevreden . Zie lI oO t 
Wgo Wlingi Blitar 
Wn g. Wonogiri Solo 
Wnp. Won oprin ggo Pekalongan 
Wns. Wonosari Djokjakarta 
Ws. Wonosobo . 

Lijst van de Interloeale Telephoonkantoren op de buiten
bezittingen benevens de tarieven . 

Tarief per gewoon interloeaa l gesprek van 
dri e minuten voor de geleiding KOETARAD]A-MEDAN. 

Lho Kwala 
Telefoonkan- Koeta- Sigli Bi- Se u- Idi Lang-

Sim-
Me-

toren Radja reüen ma- sa dan 
weh pang 

Koetaradja I - 10.50 11. - 11.50 I L~2.- 1 2 .-13.-
Sigli 10.50 1 - 10.5011.-11.5011.5012.-12.-

Bireüen 11.- 1 050 1-=-1~11.- 11.50 11.50 12-

Lho seumawehl1.50 11.- 1 0.50 1 - 10.50 11.- 11.- 11.50 

Idi 11.50 11.50 11.- 10.50 I - 1 0.5011.-11.50 

Langsa 12. - 11.50 11.50 11 ·- 1 0.50 I - 105011.-

Kwala 
12-12· - 11.5011.-11. - 10.501 - 11.-Simpang 

Medan 3.- 2.- 2.- 1.50 1.501 1·-11·-1 -
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Tari e! per gewoon in terl ocaal gesprek per 3 minuien. 

NOORD-CELEBES I ZUID-SU MATRA 

Telefoonkantoren 
Me- Amoe· 

Te lefoo nkantoren 
Ben- Tjoe-

na do rang koelen roep 

Menildo 1 - 1050 1 Benkoelen I - 10.50 

Alli oe rallg 10.501 - 1 Tjoeroep 10.501 -
- - -

BALI 
-

1 LOMBOK 
--==~ = --

Tel efoo n kan toren S illd~a- poe n Tel efoonkantore n Am - boe-
ra Ft asar penan ha" 8 ::J La-

Hadji 
~~===l===l= 

1 - 11. - 1 Ampenan I· - 10.50 Singaradja 

Den Pasar 11.- 1 - 1 Laboe h;"l Hadji \ 0.50 1 -
Tarief per gewoon interlocaal gesprek per drie minuten voor de 

Weste r-afdeeling van Borneo. 

Mem-
Pe- Pon - Sam- Sela-

Sing-
Tele foonkdntoren lTl.1ng_ 

!ianak bas kau 
ka-

pa wa 
kû. t wang 

Mempaw:l 1 - 11.2: 1-1.-11.5011.2511. -
Pemilngkal 11.25 1 - 11 .5010.50 10.50 10.50 
Pontiilnak 11 -11.501 - k-11.50 11.50 
Sam bas 11.50 I 0.50 12 - 1 - 1050 11. -
Selaka u 11.25 10.50 11. 50 1050 1 - 10.50 
Singkawang I_I. -J 0.50 1 d 0.50 I -

I 
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LIJST VAN BRONNEN EN BADPLAATSEN OP JAVA. 

Naam of plaats . I 

Tjibioek 

Tjipanas 

Petit TrollviIIe 

Kolta Batoe 

Tjianten Water
val 

Tjigombong 

Tjimelati 

Toelichtingen. 

Residentie Bantam. 0) 

Op 12 KM. afstand van Pandeg lang. 
Geneeskrachtige bronnen. 

Op 38 KM. afstand van r~angkasbetoeng. aan 
de verbindingsweg met Buitenzorg. Warme 
bronnen. 

Residentie Batavia. 

Op ca 5 KM. ten Oosten van Tandjong Priok. 
Zeebad. 

15 KM. ten Zuiden van Buitenzorg. 

Bij Buitenzorg afslaan bij de dessa Leuwiliang. 

Bij Builenzorg heeft men het meer Tjigombong 
aan den grooten weg naar Soekaboemi. Zeer 
aardig gelegen met gelegenheid tot varen en 
zwemmen. 

De badplaats Tjimelati (waar men ook kan 
· Iogeeren) is gelegen aan een zijweg va n den 
grooten weg naar Soekaboemi ongeveer I 'i2 
KM. voor men in Tj itjoe roeg komt. 

.J Na instelling van de Provincie West Java zullen de b<ldplaatse n ill 
de Residenties Bantam, Uatavia, Chel ibon , en Preanger Regentschappen, 
vermoedelijk onder beheer van de Regentschappen komen. 
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C[=====================================[C 
N.V. AGENTSCHAP VAN 

GEBR. STORK & Co. 
HENGELO - SOERI\BI\IA - BANDOENG - HABI\NI\ . 

ALLE MACIIINERIEEN VOOR DE SUIKERINDUSTRIE 
W Al\RONDER OOK CENTRIFUGA AL-POMPEN, FILTERPERSEN, 
HljSCHWERKTUIGEN, RIETLOSINRICHfiNGEN EN HARKEN', 
STOOMTURBINES, SCHROEFPOMPEN, W ATERTURBINES, ELEC-
:: TRISCHE KRA CHTI NSTALLAT IES, DR IJFWERK, ENZ. :: 

CO~\PLETE SUIKERFABRIEKEN = BABCOCK EN WILCOX·KETELS. 

SPECIALITEIT IN CARBONATATIE- & SULFITATIE· INRICHTINGEN. 

VERTEGEN WOORDIGT: 

WATSON-LAIDLAW & Co ... CENTRIFUGES EN ONDERDEELEN. 
DE VRIES ROBBE & Co . . , . IJZEREN GEBOUWEN 
REINEVELD .' ." . .. , ... JAVAPOMPEN. 

cl====================================================:c 

HOTEL PAPANOAJAN· GAROET 
CLUBHOTEL IMC :: SPECIALE CONDITIES VOOR HH . LEDEN, 



LIJST VAN BRONNEN EN BADPLAATSEN OP JAVA. 

Naan~ ol plaats. , 

Tjiha,npe las 

Sitoe Awi. 

Tjimelati. 

Tjipanas. 

Tjipanas. 

Tjileungsi ng. 

Tjiboejoe tan. 

Tj it japar. 

Tji sa roea 

Toel ie h tingen . 

Residentie Preanger Regentfch.ppen. 

Bad plaats ca 2 KM. ten Noorden van Ban
doe ng, aan den weg naar Lell1ban g. 

Gelegen aan den groaten weg van Buiten zorg 
naar Soekaboem i op ca 21/ , KM. va n de 
alcteelingshoofd plaats. 

Beheerd doo r het ge west Preanger Re ge nt
sc happe n, het zwembassin en nette pasang
gra han, pe r auto te bereiken langs een goed 
onderhouden weg op ca 4 KM. afsland vall< 
de Spoorweg halte Tjitjoeroeg. 

Met eenvoudi g badhotel, eige nd om van en 
beheerd door den Heer Morel, gelegen aan 
den weg van Tjibadak naa r Pelaboehan Ratoe 
op ca I 'I. KM. alstand van de SpoorlJalte 
Tjibadak. Men kan er Wilr me bad en nemen 
en aan het Wilter wordt geneesk rac ht toege
sclHeven, speciaill voor jicht en rh eum atiek . 

Ongeveer 4 KM VAn Garoet, nabij Trogo ng 
met nette passanggrélilall, Warme en koude ba
den. Zwemgelegen heid . De badplaats is in 
behee r bij het gewes t Preiloger Re gentschappen. 

Aan den weg van Soemedang over Pase h en 
Tjonggeang naa r Boea ll doe wa, op 24 KM . van 
Soemeda n g. 

Tusschen paa l 36 en 37 van den weg Lel es
Garoet, afslaan naar het Oosten en den des
saweg volgen. 

Badplaats in de on mi ddellijke nabijlt eid van 
Leles. 

Een mee r, 2 minuten van het Grand Hotel 
Sindangla ja . Fraaie ZWe 111- en roei gelegen Iteid. 
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LIJST VAN BRO'lNEN EN BADPLAATSEN OP JAVA. 

Naam of plaats I Toe 1 i c h tin gen 

Tjibaringkeng 

Talagaherang 

Tjilengkranl( 

Pantjoeran 
Kedoengmen
djangan 

Soemoer
bilndoeng 

Linggadjati 

Residentie Cheribon. 

Badplaats gelegen in de Afd. Indramajoe 
dessa Leuwikoedjang, district Radja
gaioeh, niet gehee l per auto bereikbaar 
en ± 2 K. M. van den weg Madjalengka
Prapatan verwijderd. 

Badplaats gelegen in de Afd . Indra
majoe dessa Djeroekleueut, district Ra
djagaloeh, niet geheel per auto bereikbaar, 
en is ±. 3 K.M. van den weg Radja
galoeh-Bobos verwijderd 

Badplaats, gelegen in de Afd. Jndra
majoe dessa Sindangpano, district Radja
gaioeh, aan den kant van den weg 
Radjagaloeh-Pajoeng, geheel per auto 
bereikbaar. 

Badplaats, gelegen in de Afd. lndra
majoe dessa Paningkiran, district Radja
galoeh aan den kant van den weg 
Leuwimoending Prapatan geheel per aulo 
bereikbaar. 

Badplaats, gelegen in de Afd. Indra
majoe dessa Bandjaran, district Radja
gaioeh niet geheel per auto bereikbaar 
elt is ± I K.M. van den weg Prapatan
Djatiwangi verwijderd. 

Geheel per auto bereikbaar ± 3 K.M. 
van de districtshoofdplaats Tjilimoes ge
legen (24 K.M. van Cheribon). Badplaats 
(zwembasin) is in beheer bij den Ge
westelijken Raad. Europeesch Hotel aan
wezig. Van den passanggrahan mag eerst 
na bekomen vergun ning van het Hoofd 
van Plaatselijk Bestuur gebruik worden 
gemaakt. 



LIJST VAN BIWNNEN EN BADPLAATSEN OP JAVA. 

Naam of plaats I Toe I i c h tin gen 

Sangkanoerip 

Ajer Panas 

Tjitotog (Bron). 

Tjigoegoer 

Darm<t 

Tjitoelan 

Mo ga 

Residentie Cheribon. 

Geneeskrachtige (j odi um) bronnen. Bad
huis in beheer bij Gewestelijken Raad. 

Geheel per auto bereikbaar . Van bad
plaats Lin ggad jat i ongeveer 3 lCM. ver
wijderd . 

Logeergelege nheid aanwezig. 

Geneeskrachtige (zwave l) bron nen. Om 
de bron te be reiken, rijdt men komende 
van Ir et Oosten langs den grooten weg 
Cheribon-Soemedang en slaat tusschen 
paal 12 en 13 bij het gehucht Kedo eng
boender links af. In de nabijheid is geen 
logeergel egen heid 

Deze bron li gt ten Zuiden van "Aje r 
Panas" , in de Afd . Clreribon . 

In de Afd. Che rib on dessa Tjigoe
goe r, ± 3 KM . van Koenin ga n gele
ge n per auto bereikbaar. Zeer mooie 
zwemplaats. 

Gelegen in de Afd. Cheribon dessa 
Darma + 12 K.M. van Koeningan; per 
auto bereikbaar. 

Gelegen in de dessa Dja\aksana. 
+ 400 M. van de n weg Cheribon
Koenin ga n (tllsschen paal 16 en 17). 

Residentie Pekalongan. 

Ca. 42 KM . ten Zuiden van Pemalang 
(weg naar Randoedongkal). 

Zwembassin en groo te bron. Dit bad 
is bij een passanggrahan ge legen. 
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LIJST VAN BRONNEN EN BADPLAATSEN OP JAVA. 

Naam of plaats 1 

Pantjasan 

Bij Tjilatjap 

K"libatjin 

Wiranaja 

Bad Moedal 

Bad Pisangan 

138 

Toelichtingen 

Residentie Banjoemas. 

Aangelegde badplaats met helder bronwater 
± 18 KM. van Poerwokerto gehee l per 
auto te bereiken langs zeer goeden weg. 

(± 1 KM. van Adjibarang op den weg 
van Poerwokerto-Boemiajoe). 

Aan het strand cevinden zich enkele bad
huisjes . Men kan hier baden. Voorzichtigheid 
aanbevolen. 

Onderdistrict Rawalo gelegen in het Poer
wokertosche, Bad- en slaapgelegenheid (zwa
velbad) koud water, toebehoorende aan de 
Dessagemeente . 

Mooie badgelegenheid gelegen in het 
Poerbolinggosche, onderdistrict Wiranaja. 

Residentie Kedoe. 

Te Blabak, wordt bereikt langs een zijweg 
vlak bij het station N. I S., door een hand
wijzer aangegeven. 

Is een militaire badplaats in de omgeving 
van Magelang; om deze Ie bereiken vol ge men 
achter het station den weg naar Tegalredjo. 
Even voorbij de vakwerkbrug over de Elia 
slaat men rechts af. Men mag niet toegelaten 
worden zonder vergunning van het plaatselijk 
milit'aire bureau, hetwelk in het kampement 
gelegen is. 



LiJST VAN BRONNEN EN BADPLAATSEN OP JAVA. 

Naam of pl3ats Toelichtingen 

Bad Kali Bening Een paar KM. voorbij Magelang in de ri ch-

Bad Pikatan 

Bad Mang li 

Bad Kalian get 

Bad Krakal 

Zeebad 

ting Setjang slaat men bij Pajal1lan links af. 
Een handwijzer geeft del\ weg aa n. 

Is nabij TeJllanggofng gelegen. 8ij de woning 
va"u den Assistent-R esidell t slaat men links af en 
heeft men slechts 2 ICv\. den weg te volgen. 

Is vlak bij Wonosoho gelegen in het Sera
joedal en is per aulo bereikbaar. /n de buurt 
van Hote l Diçng. Wegwijzers duiden de te 
volgeu richting aan. 

Is niet ge heel per aulo bereikbaar. Men volgt 
den weg naarGaroeng tot de handwijzer welke de 
badplaats aangeeft. Vandilar gaal men te voet ± 
150 M. ve rder. Het is een warme, geneeskr<lc ll
tige bron, dus geen zwe mgelegenheid. 

Bevindt zich II KM. benoorden Keboemen. 
Bij de Societeit volgt men den weg naar Alian. 
Be halve een zwembad zijn hier ook medici
nale warme bilden. Een badholel is in de 
nabijheid gelegen. 

Sommigen verkiezen ee n bad aan 't strand. 

Het zuidelijk strand is echter zeer gevaarlijk, 
de glooiing is vr ij sterk en een weinig in zee 
neemt deze sterk toe. De getijstroomen zij n 
zeer krachtig. Men doet er goed aa n, zoo 
men toch wensclll te baden, de aanwijzingen 
der bevolking te volgen. 
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LIJST VAN BRONNEN EN BADPLAATSEN OP JAVA. 

Naam of plaats I Toelichtingen 

Badplaats bij 
Prawoto 

Zeebadplaats 
Poeloe Kelor 

Zeebadplaats 
Teloekawoer 

Goewowareh 

Semarang 

Moentjoel 

Kalitaman 

Platoengan 

limbangan 

140 

Residentie Semarang. 

de Hoofdplaats van het district Oendaän (21 
KM. van Koedoes); alleen in den Oost
moesson per auto te bereiken, wijl in den 
Westmoesson een deel van den weg onder 
water staat; nabij gen'oemde districtshoofd
plaats moeten overblijfselen zijn van een 
lustverblijf van een der eerste vorsten van 
Demak, den Soesoehoenan van Prawoto. 
Komende van den kant van Koedoes heeft 
men bij het naderen een zeer schilderachtig 
gezicht; aan weerszijden van den weg het 
open moeras, de bekende Rawah Besar, terwijl 
Prawoto zelf gelegen is op den onmiddellijk 
zich uit het water verheffende heuvelrug. 

Geheel per auto te bereiken op ± 3 KM. 
afstands van Japara. 

Geheel per auto te bereiken op ± 5 KM. 
afstands zuidelijk van Japara, daarvoor is 
noodig de vergunning van den eigenaar van 
het particuliere land Teloekawoer. 

Badplaats in het district Kajen ca 30 KM. 
van Pati, in den Oostmo.esson per auto be
reikbaar. 

Bad op Oud Tjandi te Semarang. 

Gelegen in de Afd. Salatiga dessa Rawaboni, 
~eheel met de auto te bereiken, binnenweg 
Banjoebiroe-SalatigR ca 6 KM. van Sa~atiga. 

Geheel per auto te bereiken; te Salatiga 
bij Hotel Kalitaman. 

In de Afd. Kendal (weg Soekoredjo-Platoen
gan) . Bij Platoengan zijn warme bron·nen. 

I Bij de dessa Limbangan (weg Bodjo Lim
bangan) is een kleine badplaats. 



LIJST VAN BRONNEN EN BADPLAATSEN OP JAVA. 

Naam op plaats 

Pengging 

Geneng 

Pablengan 

Eromoko 

Giriwojo 

Paranggoepito 

Tawangmangoe 

Toelichtingen 

Residentie Soerakarta. 

Gelegen in de dessa Pengging. onderdistr. 
en district Banjoedono. afdeeling Bojolali 17 
KM. van Solo. 

Gele ge n in de onderneming Gajamprit. dis
trict en afdeeling Kl alen. 31 KM . van Solo. 

Warme. zwavelhoudende bronnen. gelegen. 
in de dessa Pablengan. onderdistrict Matesih. 
district Karangpandan. regentschap Karang
anjar, 27 KM. van Solo. 

Gelegen in de dessa en het onderdistrict 
Eromoko, district Woerjantoro, reget1tschap 

Wonogiri . 54 KM. van Solo. 

a. Het geneeskrachtige. zwavel. en jodium
houdende water evenaart dat van Wies
baden. 

Gelegen 
Giriwojo , 
Wonogiri, 

in de dessa en het 
district Batoeretno, 

60 K.M. van Solo. 

onderdistrict 
regentscltap· 

(Zuiderstrand). gelegen in de dessa Paran g
goepito. onderdistrict Giritontro, district Batoe
retno. regentschap Wonogiri, 86 K.M. van Solo. 
Een autotocht naar dit Zuiderstrand in den dro
gen tijd, loont zeer de moeite. 

Gelegen in het district Karangpandan, Re
gentschap Karanganjar 39 K.M. van Solo. In 
de nabijheid z ijn Hindoe oudheden, de" Tjandi 
Soekoeh." 
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LIJST VAN BRONNEN EN BADPLAATSEN OP JAVA. 

Naam ol plaats I Toelichtingen 

Paran g-Tritis 
Tjlerèng 

Oemboel 

Plaossan 

Sarangan 

Ngebel 

Soem berbedoeg 

Soember Etje. 

Ngandjoek in de 
dessa Kaoeman 

/ Prigi 
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Residentie Djokjakarta. 

Zeestrand, in de nabijheid is een pasanggrahan. 
Badplaats nabij Wates SS;WL. 

Res identie Madioen. 

Zwavelbron op ca. 20 KM. van de hoofdplaats 
Madioen. 

Zwem bak bij Hotel Girimojo. 

Meer, mooie zwemgelegenheid bij Hotel 
Sarangan ca. 3 '4 uur te paard van Plaossan. 

27 k.M. van Ponorogo. Mooi meer. 

Residentie Kediri. 

In Aid. Kediri. Aan den weg Kediri-Ngadi-

I
loeweh. Zijweg tllssehen paal 5 en 6. Goed 
en overvloedig bronwater. 

Nabij de fabriek vld Aniem. ,'J. paal v /d 
Aloon 2 

De badplaats is gelegen op een alstand van 
± 400 M. van den grooten weg. 

De zijweg loopt tussehen het postkantoor en 
de Soeieteit door, daarna links en verder 
rechts. le ts voorbij den artesischen put 
bevindt zich de badplaats. Het water karnt 
van den artesischen put. Hierbij dient ver
meid te worden, dat het laatste gedeelte 
van den weg ± 300 M. nog niet verbard is. 

Zeebadplaats; gelegen aan de baai van Prigi. 
Aid. Trenggalek. De plaats is eebter niet 
aan een per auto berijd baren weg gelegen. 

Ruim 11 KM. bergweg, welke al te leggen 
per tandoe of te paard. Auto 's tot Sripit. Te 
Prigi is een GOliV. passan ggrahan aanwezig. 
Er bestaan plannen, b. g. weg tot halverwege . 
vaar auto's berijdbaar te maken. 



LIJST VAN BRJN.'1 EN EN BADPLAATSEN OP JAVA. 

Naalll of plaal s 

Kalan gb rel 

~ Popol! 

Prigi. (Waloe
lima) 

'I-.. Wlingi 

To e li c htin ge n 

(Vervolg) Res identie Kediri. 

8 K~\ . van T oeloengagoeng, ge hee l per aula 
te bereiken. Aanwezig een ge metselde zwem
bak 10 X 10 M . mei gefill ree rd kaliwili er. 
Wordl echter zeer zelden bezocht, daar hel 
waler dikwijls vuil is. 

Zeebadplaats . Zee r aa n Ie bevelen . 30 KM. 
van Toeloengagoeng, geheel per allto be
reikbaar. In hel laatste weggedeelte komen 
zware hellingen voor , zoodat geb ru ik van 
een be trouw bare auto aanbeveling verdient. 
Voor logies in de passanggraha n is noodig 
vergun ning van de n Ass. r~es id en t van loe
loc lJ gagoeng, Bier en Limonade is er ni et 
alt ijd te krijgen. 

Zeebadplaats. Zeer de moeite waa rd. Totaan 
Sripit 30 KM. van Toeloe ngagoe ng per auto 
be reikbaar . Verder moet 14 KM. van een 
paard of tandoe gebruik ge maak worden. 
Voor logies passanggrahan, vergunning COll
troleur of Regent Tre n g~a l e k noodi g. Voor 
tandoes of paarden kan de Illlip van den 
Ass. Wedono van Watoeli mo worden ge
vraagd. Dranken zijn er niet te krij ge n, ook 
gee n blikjes . 

Ca.5 minuten loopen van den grooten we g 
is een badplaats met ge metselde zwe mbak, 
ca 32 M. lang en 12 M. breed. Diepte 
1.80 M. el1 2.05 M. Helder bronwater. 

En tree per persoon I 0.50, costumes etc. 
niet verkrijgbaar. 
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,JST VAN BRONNEN EN BADPLAATSEN OP JAVA 

n of plaats I 

~ Bekti 

Beron 

Pirang Badplaats 

Soerabaja 

Soemberpengan
ten 

s.f. Tanggoenan 

sf. Dinojo 

Toelichtingen 

Residentie Re mbang. 

Ongeveer 5 KM. ven de Afd . Hoofd plaats, 
Toeban aan het eindpunt van den weg van 
Toeban voorbij Semanding Zuidwaarts. Groote 
bron midden in een stuk oerwoud, badgele
genheid en goede pasanggrahan. 

Open badplaats, aan den weg van Toeban via 
Pakah naar Bodjonegoro, dicht bij Renge\. 

Onderdistricl Dander, district Bodjonegoro 
geheel per auto te bereiken . Van deze bad
plaats, midden in het bebollwde deel der 
dessa gelegen , wordt bijna uitsluitend door 
Inlanders gebruik gemaakt. 

Residentie Soerabaja. 

Zwem bakken te Tandjoengperak, en Suma
trastraat 

Badplaats 6 paal van Djombang. Entree f 0.50 

Badplaats. Vergunning te bevragen bij den 
Administrateur der suikerfabriek ± 1.4 K.M. 
van Modjokerlo. 

idem ten Zuiden van de fabriek. + 20 K.M. 
van Modjokerto. 

S.f. Ketanen idem op ca. I KM. van de fabriek. Prachtige 
zwemgelegenheid. 18 K.M. van Modjokerto. 

'f.. Warme bronnen Ca. 5 KM. ten Zuiden van de Passanggrahan 
te Pat jet. 

...J.... Trawas 
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Op ruim 2000 voet; 36 K.M. van Modjo
kerto geheel per auto bereikbaar. 

I 
Zwembad bij de passanggrahan en ver

schillende particuliere zwembakken. 



LIJST VAN BRONNEN EN BADPLAATSEN OP JAVA 

Naam ol plaats 

Meer Ranoebe
dali 

Selokambang 

Djarit (Langen 
Tjipto) 

Zuiderstrand 

Zuiderstrand 

_ Banjoebiroe 

___ Meer van Grati 

X. Sidowaja 

X. Retjopodo 

~ Soemberringin 

10" 

Toelichtingen 

Residentie Pasoeroean. 

Tot Rano ejoso per auto, vandaar langs dessa
wegen + 8 KM. Het ligt in de diepte en heelt 
steile oevers. Men kan met eenige inspanning 
tot den waterspiegel afdalen. Afd. Loemadjang. 

Bronwater. Geschikte badgelegenheid + 8 
KM. van de kotta op den weg naar Sendoero. 
Tot op 500 M. per auto te bereiken. Afd. 
Laemadjang . 

Kri stal helder bronwater. Geschikte bad gele
ge nheid. Door de dessa Djarit geëxploiteerd 
+ 3 KM . van dessa Pasiran. Geheel per auto 
te bereiken. Afd. Loemadjang. 

Graihuisje onder hooge boomen, bekende 
badplaats overigens niets bezienswaardigs. 
Van de onderdistrictsllOoldplaats Tepeh per 
kar ol te paard + 8 KM. Afd. Loemadjang. 

Van Parasgoang naar Zee ± 2 KM. per kar. 
Hooge golfslag, praclltig strandgezicht. 
Gelegen in de Afd. Loemadjang onderdistrict 

Pasirian , district Tempeh, badgelegenheid in 
zoetwater wijl de kali Besoeksemoet ter plaat
se in zee uitmondt. Fraai strandgezicht. 

Van Pasirian ± 9 KM. te paard of per kar. 

In de Afd. Pasoeroean aan een zijweg van 

den grooten weg Pasoeroea n-Prob olinggo. 
Prachtige zwemgelegenlleid. 

id em 
Afd. Bangil, met de daar aanwezige Hin

doebeelden geheel per auto bereikbaar. 
Gelegen in de Afd. Bangil dessa Kepoe

loengan geheel per auto bereikbaar. 
Gelegen in de Afd. Bangil dessa Soember

ringin geheel per auto bereikbaar. 
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LIJST VAN BRONNEN EN BADPLAATSEN OP JAVA 

Naam of plaats 

Kepoehred jo 

Gemandar 

Nimfenbad 

~ Tjobonboang 

Paloman 

Tlogo Madirdo 

Wilhelminabad 
Kali Ning 

.... ~)< Boereng 

Wendit 

_ -Iv Soemberringing 

Ajar Pallas 

'/.. Meer Ranoepakis 

-..;.., • Ranoeklakah 
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Toeli chtinge n 

Gelegen in de AId. Bangil dessa Kebon
tjandi, tot Pedoekoehan per auto. 

In AId. Ban gil, tot dessa Dajoeredjo per 
auto; van Dajoeredjo tot Djatiredjo te paard 
en daarna te voet. ± 5 KM . 

Tot Tretes per auto, daarna te paard. ca Lh 
KM. Afdeeling Bangil. 

In de Aid. Bangil dessa Kanigoro (s. I. 
Alkmaar). geheel per auto bereikbaar. 

In de Afd. Bangil dessa Kaliredjo, tot de 
dessa Karangsono per auto of per dogear, 
daarna te paard of te voet. ± 2 KM. 

Tot Ngroto per auto, daawa te voet of te 
paard 2 k. M. Van uit Malang bereikbaar. 

Bij Batoe. Tot Poen ten per auto, daarna te voet 
ol te paard '/, K. M. Van uit Malang bereikbaar. 

Geheel per auto bereikbaar (dessa Poe
toekredjo). Afd . Malang. 

Geheel per auto van uit Malang over 
Blimbing bereikbaar. Prachtig zwembad. Hotel. 

Prachtige bron met zwem bak gelégen in de 
dessa Soemberringing vlak ' bij Toempang. Per 
auto bereikbaar van uit Malang. 

In de Afd. Kraksaän, tot Tjondong per auto, 
daarna te paard 21 KM . Deze weg is in de 
Oostmoesson tot Tiris per auto berijdbaar. 

± 100 M. dessaweg van oud Fabriekster
rein Ranoepakis. bij Klakah Aid. Loemadjang. 

Bij Klakah, Afd. Loemadjang. Aan den oever 
bevindt zich een Sanatorium tevens Hotel der 
SS. waar ook particulieren kunnen overnach
ten. SS. ambtenaren gaan echter voor. 

. 



LIJST VAN BRONNEN EN BADPLAATSEN OP JAVA 

Naam of Plaats ' Toelichtill ge ll 

Residentie Besoeki. 

Soemberwringin Aan den weg van Bondowoso naar Sempol, 

ruime ge metselde bak. 

Goelloellgsari In de dessa Pekoeniran, Afd . Bondowoso, 
bij Maesan (groote weg Bondowoso-Dj ember). 
Per auto bereikbaar, doch over minder goede n 
weg, in den Westmoesson niet aan te bevelen. 

Taman Ca 3 KM. Westelijk van de districtshoofd-
plaats Besoeki. 

Panaroekan Zeestrand, bij paal 37 aan den grooten post-

Koetjoe r 

weg Panaroekan Besoeki. Tusschen paal37 en 38 
wordt door de Vereeniging Pasir Poetih een zeer 
goed geoutilleerd badhuis geexploiteerd. 

In de Afd . Djember, aan het Zuider Zee
strand bij Poeger. Zeebaden. 

LIjST VAN OUDHEDEN EN BEZIENSWAARDIGHEDEN OP JAVA 

Naam of plaats I 

Bantam 

Kesan trian na bij 
Bantam 

Karangantoe 
Merak 

Danoemeer 

T oe lichtin ge n 

Residentie t3antam. 

Ruinen va ll het fort Speelwijck en graven 
van dienaren der O. I. Compagnie. 11 KM. van 
Ser a n g. 

Heilige graven van de vroegere sult(lns val! 
Bantam. + 9 K .\I\. van Ser all g. 

Heili g kanon 9 KM. van Ser a n g. 

Een plaatsje op circa 30 KM. van Serang 
ge legen aall Straat Soenda, aanlegplaats van 
de booten der K. P. M. voor de verbi nding 
met Telokbetong. 

Natuurmonument, is gedee ltelijk per auto, 
gedeelte lijk te voe t bereikbaar. 
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LIjST VAN OUDHEDEN EN BEZIENSWAARDIGHEDEN OP JAVA 

Naam of plaats I 

Batavia, Welte
vreden en Mr. 
Cornelis 

Tangerang 

Depok 

Buitenzorg 

Batoe Toelis 
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Toelichtingen 

Residentie Batavia. 

In Weltevreden het Museum, geopend vat> 
8 uur v.m. tot 2 uur n.m., Zon- en feestdagell 
van 9 tot 12 's morgens. 's Maandags ge
sloten. 

In de benedenstad de Portugeesche Kerk, en 
even verder de schedel van Pieter. Elberleld. 
Verder de bekende Penang poort met er
naast het heilig kanon en het aquarium (zeer 
bezienswaardig) geopend van 9 tot 12 uur 
's morgens. 

Terugrijden naar Weltevreden langs den 
jacatraweg. 

Verder een rit door Weltevreden en eventueel 
bezichtigen van eenige der oude huizen in 
de benedenstad zooals het gebouw van hel 
Mijnwezen (9 uur tot ongeveer 1 uur). 

Hoeden industrie te Tangerang. Vergunning 
te vragen bij de Firma Platon te Batavia. 

Halfweg Batavia·Buitenzorg. Natuurmonu
ment. 

Op de plaats zelve de bekende plantentuin 
en de verschillende bij het Departement van 
Landbouw behoorende musea en laboratoria. 

In den omtrek de badplaats kolta Batoe, 
gelegen ongeveer 15 KM. ten Zuiden van 
Buitenzorg. Dit uitstapje kan gecombineerd 
worden met het uitstapje naar den waterval 
van Tjiapoes, veel bijzonders is deze water
val ' echter niet. 

Gelegen ongeveer B KM. in Zuidelijke rich
ting van Buitenzorg. Men vindt daar eenige 
beschreven steenen. 

. 

, 



liJST VAN OUDHEDEN EN BEZIENSWAARDIGHEDEN OPjAVA 

Naam of pi aais I 

Dago 

Tjisaroewa 

lembang 

Kraler Tangkoe
ban Prahoe 

Telagapatengan 

S·indoelang 

Selabintana He r
steil ingsoord 

Tjibeureum 

Sit<legoenoeng 

Toelichlingen 

Residentie Pro Regentschappen. 

Waterval + 6 KM. benoorden Bandoeng, te 
bereiken via den Dagoweg en vervolge ns 3j, 
KM. te voet. 

Waterval + 10 KM benoorden Tjimahi aan 
den rijweg naar Tjisaroewa. 

Het junghuhn-monull1ent + 1 KM. te voet 
van af Lembang, welke plaats 15 KM. benoor
den Bandoeng ligt aan een rijweg. 

Vanuit Lembang te paard te bereiken langs 
een goed pad. Twee kraters en een krater
meertje. (Niet in de kraters afdalen, gevaar 
vOor stikgassen). 

Meer aan den weg va n Tjiwedej ove r Ran
tjabal i naar de onderneming Telaga Patengan, 
50 KM. van Bandoeng. 

Waterval van de rivier Tjitarik in de dessa 
Dampit gelegen op een zeer geringen afstand 
(e nkele meters) van den weg van Tjitjalengka 
naar de onderneming 5indangwangi Afd. 
Bandoeng. 

6 KM. van Soekaboemi, per auto te bereiken. 

Waterval gelegen op ± 6 KM. te paard van 
Selabintana Afd. Soebboemi. 

Van uil 5indanglaja te bereiken langs een 
goed pad. Bergtuin Tjibodas, in beheer bij 
het Boschwezen Afd. Tjiandjoer. 

Een be rgmeer + I1 KM. per auto va n 50e
kaboemi, da n nog 2 KM. te paard. 
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LIJST VAN OUDHEDEN EN BEZIENSW AARDIGHEDEN OPJAVA 

Naam of plaats 

Krater Goen oeng 
Salak 

Rotspartij Ka
rangbahoe en 
het oeroude 
Njamploeng 
geboomte . 

Bagendit 

Tjitiïs . 

Poentjak en' 
Telagawarna 

Graf N. O. van 
Tjiandjoer 
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Toelichtingen 

Alleen in den Oostmoesson gemakkelijk te 
bereiken. Men kan er komen per auto tot 
Tjidahoe langs een goed onde rhouden dessa
weg lafstand van de spoorhalte Tjiljoeroeg ± 
9 KM.; van TjidallOe wordt de reis te paard 
of te voet voortgezet tot Perbakti, eene Thee
onderneming. 

Bij tijdige aanvraag kan het dessahoofd van 
Tjidahoe voor rijpaarden of draagstoelen zor
gen. Van Perbakti leidt een voetpad door het 
bosch naar den krater. Het is ± een uur 100-
pen; het pad is vrij steil, Afd. Soekaboemi. 

Aan den weg van Palaboehan Ratoe naar 
Tjisolok (geheel per auto te bereiken) afstand 
van Soekaboemi naar Palabo'ehan Ratoe(Wijn
koopsbaai) 63 KM. en van de spoorhalte Tjiba
dak 5 t KM. Van Palaboehan Ratoe naar Tjisolok 
(afstand '14 KM.) loopt de weg grootendeels 
langs het strand met mooie gezichten op de kust 
en het gebergte . Hier en daar aan het strand 
kan men zeebaden nemen. 

Te Tjisolok zijn geijsers. 

Meer + 12 KM. van Garoel. via Trogong en 
Bodjongsalam te bereiken . 

Waterval, Noordelijk van kampoeng Tan
djoeng gelegen. Noordelijk van paal 38 van den 
weg Leles-Garoet, de dessaweg iJl N.W. rich
ting volgen . 

Op den berg "Mega mendoeng", waarop 
een koepel is gebouwd (groote postweg 
van Tjiandjoer naa r Buitenzorg) en + I 'I, 
KM. van den Poentjak verwijderd, in de Afd. 
Buitenzorg ligt het meer. Telagawarna". 

Het door Inlanders druk bezochte heilige 
graf van den vroegeren Regent van Tjikoen-



LIJST VAN OUDHEDEN EN BEZIEt--iSWAARDIGHEDEN OP JAVA 

Naam of plaats I 

Graf N. O. van 
Tjiandjoer 

Bosch Moeara
til oe 

Krate r P" pa n
dajan 

Kawah Kamodjall 
en En gelsch 
park 

Toelichtingen 

doel in het o ll derdistrict Madja laja, 23 KM. 
verwijderd van Tji and joer, (weg van Tjian
djoer naar Tjikalollg-koel on .) 

Het eveneens door Inlanders druk bezochte 
heili ge graf van den vraegeren Re gent van 
Tjikadoe, 8 KM. verwijderd van Tjiandjoer 
(weg van Tjiandjoer over J(ad emangan en zoo 
verder naar het heilige gr;l f). 

Lan gs een zijweg 4' 2 KM. verwijderd va n den 
graaten weg van Tjibeber naa r Soekanegara 
tllsschen paa l 2 1 e n 22, li g t op de grens van 
de onde rneming Tjidadap het bosch Moera
tiloe, waarin vele zeldza me orchideen VOOT

komen, Afd. Tjiandjoer. 
Tussc hen paa l 35 e n 36 weg Soeka negara

Pagelaran , de Tjoeroeg- Moe riJ. 

Vanuit Tji sa roepa n per tandoe of Ie paard 
te bereiken . langs een goe d e weg. Er is lo l 
versc huldi gd. (Voo rzichtig, gevaar voor stik
gasse n. ) Afd. Garoel. De krater is ook Ic bere ik en 
vanaf de B"ndoeng zij de doo r een pad Ie vo lge n 
door de theetuinen va n de onderneming Negla. 

Sulfaloren op de helling van d e Goent oer. 
Te bereiken \an gs goede wegen zoowe l va n 
de Garoe t zijde (vanuit Tjiparaj nabij Se ma
rang) als van de Bandoengz ijde (vanuit Pase h. 
a lwaar een passanggraltan). Hel En ge lsc h pa rk 
is eC ne gras weide met typische bool1l~roept:'ll. 

LJallall Pélllghtlan Groot bergmeer nabij het Ellgelsch park. 

Tjiwicleh Een krater langs den weg va n Tjiwidelll1r1ar 
Ranfiabol2ngen Patoea)1-wattie, Afd. Batldoeng. 
Te hereiken van lIit Bandoellg over Sorean g. 
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LIJST VAN OUDHEDEN EN BEZIENSWAARDIGHEDEN OP JAVA 

Naam of plaats 

Poetih 

Grotten Goe
noeng Pawon 

Sangiang Tikoro 

Tjoeroeg Hali
moen 

Meer van Pen
djaloe 

Singaparna 
lndihiang 

Pangandaran 

Penandjoeng 

152 

Toelichtingen 

Een zwavelmeer op den Patoeah, te be
reiken vanaf den weg Tjiwideh-Patoeah-waltie. 
Vandaaruit kan men in een klein uur den top 
van den Patoeah bereiken en vervolgens af
dalen naar Telaga Patenggang Z. W. van 
Bandoeng. 

Grolten in het kalksteengebergte Goenoeilg 
Masigit. Te bereiken langs een pad vanaf K.M. 
23 op den weg Bandoeng-Tjiandjoer. 

De plaats, waar de Tjitaroem in een grot 
verdwijnt. Gelegen ten Zuiden van de onder
neming Radjamandala. Grens Afd. Bandoeng 
en Tjiandjoer. 

Groote waterval van de Tjitaroem. Moei
lijk te bereiken vanuit Halte Tjipeujeum over 
het Goehagebergte naar de dessa Tjatjaban. 
Grens Afd. Bandoen g en Tjiandjoer. 

Te bereiken vanuit Tjiawi. Het eilandje in 
het meer is een natuurmonument. Zeer goede 
gewestelijke passanggrahan. Afd. Tasikmalaja. 

Aan den grooten weg Tasikmalaja-Garoet. 
Inlandsche industrie, j avaanseh vlechtwerk. 

Aan de Zuidkust bij Kalipoetjang. Zeer 
goede gewestelijke passanggrahan. Prachtig 
strand. Mooie ge legenheid tot het nemen van 
Zeebaden . Te bereiken van af Bandjar en ook 
van uit Tjilatjap per boot door de Kinderzee. 
Afd. Tasikmalaja. 

SChiereiland nabij Kalipoetjang. Natuurmo
nument. Dierenpark (herten, bantengs, enz.) 

Op de zelfde wijze te bereiken als 
Pengandaran. 



KONINKLIJKE VEREENIGING "JAVA MOTOR CLUB". 

Hoofdsecretariaat Kerk straat, Semarang 
Bijkantoor Oost-Java Kroesenpark 12 A, Soerabaja 
Bijkantoor Wes t-Java Noordwijk 36, Weltevreden . 

Voordeel en van hel lidmaatschap. 
10 0/0 Reductie op de premies van automobiel verzekering. 
10010 reductie bij aankoop van 1 Riem vis Autobrancard door 

bemiddeling der j.M.C. 
Grati s toeze nding van .Het Sportblad". 
Gratis ve rs trekkin g van introductie's voo r de K. N. A. C. (Kon. 

Ned. Automobiel Club) en daardoor toegang tot de gebouwen 
der Buitenlandsche Clubs met welke de K. N. A. C. een recipro
citeits contract heeft . 

Gratis sa menstellen van de meest uitgebreide rei sroutes. 
Grati s ve rst rekkin g van onze automobielkaart met afstands

ta bellen ; onS handboe k, codeboek en het Clubinsigne. 
Grati s ontvan gen van inlichtingen op het ge bi ed van auto

mob ili sme, motorwi elrijden en toerism e, uitgezond erd handels
inlichtin gen. 

Behalv e aan het Hoofdsecretariaa t ontvangt men ook alle 
medewerkin g, en inlichtingen bij de Bijkantoren te Batavia et\ 

Soerabaija, en bij e lk der 85 Consulaten op Java, en Madoera. 
Gratis to~zenliing van tijdig vóór vertrek lIi:1 i:1 f Europa bij ons 

Hoofd kanto or te Semaran g of ged urende verblijf in Europa bij 
het Secre tariaa t der K. N. A. C. aangevraagde reisroutes voor 
Nederland el\ het Buitenland en desgewe nsc ht leveri ng van 
bijbehoorende kaarte n tegen gered uce erde prijzen. 

Vere envoud igde Douane-formalite it en bij reizen !laar en in 
Europa door middel van het zooge naa mct e triptiekstelsel. De 
triptieken worden den teden bij vertrek naar Europa door 
tusschenkomst van ons Hoofdk antoor en ge durend e ve rblijf in 
Europa door het Secretariaat der K. N. A. C. ge lt ee l koste loos 
afgegeven en toegezonden. . 

33 % Reductie op den Cu rsus in auto mobie l te cllniek , etc. etc . 
Gratis geb rui k van garage in Clubhotels 10 0/0 reductie op 

logies en luncll in het berghotel GirillloJo te Plaossan. 
Door lid te zijn steunt U tev ens li et verbeteren van wegen 

en bruggen en het overbruggen van riviertjes ell rivieren op 
punten waar zulks met het oog op het ve rke er dringend Il oodig 
is en het wegnemen van gevaar lijke bochten. 

Steunt U Itet plaatsen van wegwijzers en waarschuwingsbor
den, het oplossen van gew ichti ge vraagstukken. 

AUTOMOBILISTEN, WORDT DUS LID DER 
KON. VER. JAVA MOTOR CLUB. 

Leden van de J. M.IC. werft nieuwe leden !! 
Contributi e f 40. - per jaa r voor Automobilisten, f 30.

voor Motorwi elrijders. Entr ée (voor één maa l) 10.-



AlaJ~ f~ dlurl ) 'OllT KJ'idt 

Raadpleeg onze 
aa n beveli ngs I ijst. 

"Een prima 
waardoor een correcte 

De olie, aan de beide boven 
Gargoyle Mobiloil, die in onze 
automobiel staat aangegeven. 

Wilt U weten, waarom de 
Wenscht U te weten, hoe de 
der Vacuum Oil Company wordt 

zal het U zeggen. Dit boekje van 
automobiel motor. Hierin worden de 
met de smering in verband staan, 
handelt over de motorstoringen en geeft 
de Recommandatielijst dit boekje voll 
plaar gaarne gratis en franco toe. 

V acuul~J. Oil 
Weltevreden 



iU u weten 
aarom en hoe ... 
Wanneer U smeeroli e voor Uw a uto
iel koopt, dan verlangt U zonde r twij
en s meerm idd e l van prima kwaliteit. 
ndi en wens cht U, dat de vloeibaarh eid 
di e oli e de juis le is voor Uw moto r. 

[J e zorgzame 
0111 : 

automobili st vraagt 

juiste vloeibaarheid" 

rd!. 

voorwaard en vo ld oe nd e, is de soo rt 
mdati e lij st" ac hter het merk van Uw 

ob il o il superieure sl1I eero lien zijn? 
DOf Uw motor, doo r de inge nieurs 
? Onze bro chure Correcte Smering 
ladzijd en bevat een studie van den 

en de werking, voor zoo ver de ze 
agegaa n. Een afzonderlijk hoofdstuk 
ze ver holpen kunn en word e n, terwijl 

Op aa nvraag zenden wij U een exem-

pony 
Soerabah:t 
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g De Nederlandsch·lndische Hotelvereeniging 8 
c 0 g beheert: g 
g Hote] Koningsplein Weltevreden. g 
g Hotel Bellevue } g 
a Buitenzorg. D 
o Hotel du Chemin de fer 0 

g Grand Hotel Ngamplang 3100 voel} Gi g 
g Grand Hotel Tjisoeroepan 4200, ar 0 e . 8 
Bo Grand Hotel de Djokja } D]' 0 k]' a. 80 o Hotel Toegoe 0 

g Hotel Nongkodjadjar 4200 voet La wan g. 8 
g Grand Hotel Sanatorium Tosari 6000" Pasoeroean. g 
c 0 
tJ Wendt U voor verlaagde tarieven en verdere inlichtingen tot de 0 B Managers van onze Hotels of rot het Hoofdkantoor, Soenda-Oeb()uw, 8 
o Groote Postweg, Sondoeng. Telefoon No. 1190. Telegram·adres: 0 
D Hover. D c 0 
C ~OO~ 0 o 0 o 0 
o 0 
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HOTEL VAN RHEEDEN 
WILLEM I (AMBARA W A) 

Telefoon No. 19 

Gevestigd sedert 1877 I1 Goede tafel en bediening 

J 

Nabij N.I.S., Fort, scholen enz. Voor Leden J. M. C. vrij garage f 
Eigen EteetT. Centrale 1 en reductie hotel tarief. 
Frisch bergklimaat I 
Ruime luchtige kamers Beleefd aanbevolen. 
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· Naam of plaats I Toelichtingen 

Bronzen beelden 
(7 stuks). 

Telaga Sangijang 

Oudheden 

Graf 

Oud Waterkas
teel (dessa 
Soenjaragi 

KIenteng 

Telaga Remis 

Tjoeroeg Bang
koeng (water
val) 

Tjigoegoer 

Lin ggadj ati 

Residentie Cheribon. 

Aanwezig in de dessa Telagawetan, Regent
schap Madjalengka, geheel per auto bereik 
baar, route Cheribon·Koeningan-Tjikidjing. 

Schitte rend be rgmeer. Mooie natuur. Heili~ 
graf. Gelegen op + 4000 voet hoogte. Auto
route Cheribon-KoeIlÎngan-TeJaga. Vanaf Te
laga ± 6 KM. te voet of te paard. 

Artikelen uit den compagnie's tijd te be
zich ti gen in de kraton I(asepoehan Cheribon 
ter hoofdplaats. Zeer de moeite waard. 

Cheribon (dessa Astana) Graf Soenan Goe
noeng-Djati ( I ste Sultan van Tjerebon). In de 
Mohamedaansche maand Mauloed komen dui 
zende n Inl anders van heinde en ver dit heilige 

I gra f bezoeken. + 5 KM. van de Hoofdplaats; 
per auto bereikbaar. Bezoek zeer aan te bevelen. 

Per auto bereikbaar. + 2 KM. van de hoofd
plaats (Cheribon). Dit kasteel is van kalkbeton 
gemaakt, doch verkeert thans in zeef verval 
len staat. 

Hoofdplaats Cheribon. Naas t gebouw der 
Ned.lnd. Escompto Mij.; een der oudste Chinee 
sche KIentengs met mooie muurteekeningen. 

Bergmeer donkerblauw va n kleur. 13 KM. 
van Cheribon per auto tot de dessa Tjikalahang. 
Van daar ongeveer 3 KM. te voe t of te paard. 

-1: 9 KM . van Koeningan ge legen, gedeel
te lijk per auto te bereiken. (+ 2 KM. te voet). 

Bergmeer. ± 3 KM. van Ko eningan. Heilige 
vissc hen. Badplaats. Geheel per auto bereikbaar. 

Bergmeer. + 3 KM. van de distric!s hoofd· 
plaats Tjilimoes, (24 KM. van Cheribon). Bad
plaats. 
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RESIDENTIE PEKALONGAN. 

Om van bezienswaardigheden van dit gewest te profiteertn 
kan Inen niet beter doen dan geheel of gedeeltelijk het door 
den Resident J. E. Jasper aangegeven programma te volgen, hetwelk 
wij hieronder afdrukken. 

Ie. dog: Van Pekalongan per auto naar Bandar, ± 1200 voet 
(vanille-onderneming) en door naar Blado. Na vooraf verkregen 
toestemming van den Adm. der Thee Onderneming Pagilaran kan 
men doorgaan naar de Theefabriek. De weg is geheel per auto 
berijdbaar. Van daar terug naar Pekalongan. 

2e. dag: Van Pekalongan per auto via de suikeronderneming 
Wonopringgo en de districtshoofdplaats Kadjen naar de Oou
vernements rubberonderneming Boewaran en van daar gedu
rende 2 uren stapvoets te paard naar de passanggrahan Linggo, 
ruim 2000 voet hoog (fraai uitzicht op de geheele vlakte van 
Pekalongan). Overnachten in de passanggrahan. 

3e. dag: Van Linggo terug naar Pekalongan. 
4e. dag: Van Pekalongan per auto via Batang naar Soebah 

Limpoeng tot Sodjomerto, van hier te paard naar de passang
grahan SoerdjlJ (ongeveer 2 uren stapvoets rijden). In deze pas
sanggrahan overnachten. 

5e . dag: Van de passanggrahan Soerdjo te paard Zui dwaarts 
naar het Diengplateau . Bijzonder interessante tocht. 's Morgens 
om 8 uur van Sodjomerto vertrokken komt men ongeveer om 
2 uur '5 middags bij de passanggrahan van het Diengplateau. 

6e. dag: Verblijf op het Diengplateau om er de :bezienswaar
digheden te bezichtigen. 

7e. dag : Van het Diengplateau te paard via het mooie meer 
Telogo Merdodo, het z. g. Doodendal en het merkwaardige 
meer Djolotoendo naar de districtshoofdplaats Batoer. Over
nachten in de passanggrahan aldaar. 

Be. dag: Van Batuer te paard langs de groote dessa Sibébék, 
over de hooge waterscheiding (grens russchen de residenties 
Pekalongan en Banjoemas) naar de onderdistrictshoofdplaats 
Petoengkri ono. Prachtig gelegen op 5UOO voet hoogte, met bewon
deren swaardige uitzichten. Een der mooiste streken van Java 
met een grootsche bergnatuur. Overnachten in de passang
grahan te Petoengkriono. 

ge. dag: Van Petoengkriono te paard noordwaarts door dicht 
oerwoud naar de districtshoofdplaats Doro. Deze interessante ril 
stapvoets duurt ongeveer 5 uren . 
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Van Doro per auto terug naaf Pekalongan. Indiel\ men geen 
eigen auto heeft deze bestellen uit Pekalangan. 

JOe. dag: Uitrusten te Pekalongan. 
Jle dag; Vall Pekalongan per auto via de suikerondernemingen 

Tjomal en Petaroekan naar de afdeelingshaofdplaats Pemalang 
en dan door naar de districtshoofdplaats Hanjoemoedal (Moga). 
De geheel rit per auto dnurt ongeveer 2 uren, (totale afstiind 
Pekalongan-Moga ± 59 KM). Let gedurende dezen tocht naar 
"boven" op de mooie, door bergen omringde, vruchtbare vlakten 
van Randaedongkal, welke districtshoofdplaats gij passeert. 

Moga ongeveer 1000 voet hoog, is langs geheel Java's Noord
kust bekend om zijn geweldige bron, waarbij een groot zwem
bassin is aangelegd (vlak tegenover de passanggrahan). Over
nachten in de passanggrahan. 

I2e dag: Voorbereidingen voor den klim naar den top van den 
Sla met (11.000 voet hoog) te treffen in overleg l11et den Wedono 
van 8anjoemoedal. 

I3e dag: Bestijging van den Slamat; van Moga te paard langs 
de hoogste dessa Djoerangmangoe tot Igirbaantjis ; van hier te voet 
ktimmen tot Pondok Goewo (op ± 9000 voet hoogte, aan den 
voet van den kalen kraterkegel). Ats men 0111 7 uur 's morgens 
van Mog<i vertrekt, kan men 0111 4 uur 's middags te Pondok 

Goewo zijn . Mooie, maar moeilijke toeltt, alleen te maken in 
een der Oostmoesson maanden Juli, Augustus of September. 
Overnachten in een hutje (Pondok Goewo). Zeer koud. 

I4e dag: 8eklimming van den kalen kraterkegel ; bezoek aan de 
Zandzee en den grandiozen krater van den 51amat, daarna 

terug te voet tot IgirbooI1ljis en va n hi er te paard naar 

Moga. Als men om 7 uur den klim begint uit Pondok Goewo, kan 
men, lIa circa 1 uur op den top te zijll geweest, ongeveer tegen 

3 of 4 uur 's middags te Moga terug zijn. 

15e dag: Uitrusten in de pélssanggrallan te Moga. 
16e dag; Per auto via Pcmalang ntiar de afdeelingshoofdplaats 

Tegal. 

I7e dag: Uitsiapje per auto naar het hoog gelegen, liefelijke 
Toewel waar een hotel is, en van daar te voet naar Baemidjawa 
(Passanggrahan). Daarna terug. 

l8e dal!: Van Tegal per auto Zuidwaarts Ilaaf Boemiaj oe (onge
veer 60 KM.) en aldaar overnachten in de passanggrahan. 
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LIJST VAN OUDHEDEN EN BEZIENSWAARDIG HEDEN OP JAVA 

1ge dag: Groote trip door het berggebied van Boemiajoe via 
Krèlèg naar het bekende bergmeer Telaga Randjeng langs de 
grens tusschen de residenties Pekalongan en Ban joemas, langs de 
theetuinen van de onderneming Kaligoea, voorbij de 6000 voet en 
hooger gelegen dessa's en het grootsche voorgebergte van den 
Slamat, via de onderdistriclshoofdplaats Dawoehan naar Sirampog 
(oude passanggrahan) en van hier naar de districlshoofdplaals 
Benda, van waar per vooruitbestelde auto kan worden teruggereden 
naar de passanggrahan van Boemiajoe_ 

Deze bijzonder interessante tocht door een schitlerend en 
vruchtbaar berggebied duurt ongeveer 14 uren (eerst te voren 
overleggen met den Controleur of den Wedono van Boemiajoe ) 

20e dag: Uitrusten in de passanggrahan van Boemiajoe. Kleine 
wandelingen in mooie omgeving. 

215fe dag: Per auto Noordwaarts naar Brebes en van hier door 
naar Cheribon. -

Naam of plaats Toelichtingen 

Residentie Banjoemas. 

Batoer Raden Mooi overzicht over de vlakte ± 2400 voet 
hoog; op 12 KM. afstan d van Poerwakerta, per 
auto te bereiken; laatste 3 KM. vrij zwaar ter
rein; klein berghotel. 

Waterval Rem- Dicht bij den weg naar Batoer-Raden 8 KM. 
powah per auto van Poerwokerto en dan 10 minuten 

loopen langs een in den Westmoesson slechten 
weg (langs den rand van den waterval). 

Druipsteengrot- Limoe Boentoe-Gladagen bij Permisan aall 
lell de Zuidkust van het eiland Noesakambangan 

bij Tjilatjap. Toestemming tot bezoek van het 
eiland moet gevraagd worden aan den Direc
teur der strafkolonie. 

Oud Portugeesch Op Noesakambangan, zie boven. 
Fort 
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LIJST VAN OUDHEDEN EN BEZIENSWAARDIGHEDEN OP JAVA 

Naam of pi aais I Toe I i c h I i IJ gen 

Bandjar-Tjah- Bij de Hoofdplaats Bandja rn egara heeft de 
jana aftappin g uit de Serajoe plaats. Om deze te 

zien moe l men van Bandjarnegara den weg 
naar Karangkoba r rijden tot bij Legok (ca 2 KM . 
van Bandjarnegara). Van hieruil volge men te 
voet ca I KM. een zij weg. 

Tempels 

Teruggekeerd naar den groote n weg rijde 
men 4'/, KM. verder in de ri chtin g Karangkobar 
en slaat hier den weg in naar dell Ass. W edono 
van Bandjarmangoe, wel ke men vo lgt tot aa n ee n 
wegwij zer van de B. T. W. naa r de brugsyp hons. 
Dien weg slaat men met de auto in, tot aan 
de plaats waar gelegen heid tot keeren bestaat. 

Links en rechts van het pun I waar deze 
weg op hel inspecl ie pad der hoofdleid in g 
uitkomt li gge n syphons . 

Via Wonodad i komt men op Mantri anom op 
den groa ten weg naar Banjoemas uit. 

Irt omgekeerde ri chtin g van Banjoemas ko
mende, s laat men derh alve te Mant ri anom den 
weg naa r Wonodadi in , om op Bandjarnegara 
uit te komen. Men krij gt dan ee rst de syp hons 
daarna Bandjarmangoe: op den weg vall Ka
rangkobar uitkomende, slaal men rechts af 
naar Bandjarnegara om bij Legok naar de 
inlaat sl ui s te gaan. 

Residentie Kedoe. 

De lempels op het Diengplateau. 
Van Wonosobo kan men per auto via 

Garoeng naar Kedjadjar rijd en, waar gelegen
heid is tot stal lin g. Van daar gaat men Ie 
voet of te paard via Bolang naa r Dieng. De 
offic ieele gidsen geven een omschrijving van 
de verschillende tochlen die men ter bezich
ti ging der oudheden en verdere beziens
waardigheden maken kan. 

157 



LIjST VAN OUDHEDEN EN BEZIENSW AARDIGHEDEN OP JAVA 

Naam of plaats I 
De Boroboedoer 

De Mendoet 

Tempel Pawon 

Grolten met eet
bare vogel
nestjes te Ka
rangbolong 

158 

I 
Toelichtingen 

Gelegen aan den weg Moentilan-Salaman. 
Ter plaatse een klein maar goed Hotel. 

Is eveneens aan den weg Moentilan-Salaman 
gelegen, in de nabijheid van het Klooster. 

Rijdt men van den Boroboedoer in de 
richting Mendoet, dan zal men halver
wege bij een driesprong rechts moeten in
slaan en een grasweg volgen, waarna men 
300 M. verder de Pawontempel bereikt. 

In de buurt van Ngadiredjo bevindt zich 
nog een kleine tempel bij dessa Pringapoes. 
Het beste doet men om bij den Assistent
Wedono van Ngadiredjo een gids te vragen. 

Karangbolong is van uit Gombong per auto 
te bereiken. De weg (± 18 K.M.) is tot aan 
Djeladrie Kidoei goed berijdbaar, op enkele 
stukken na, welke in den Westmoesson veel 
onder water komen. Het laatste stuk van 
Djeladrie Kidoei naar Karangbolong(± 3 K.M.) 
was oorspronkelijk niet berijdbaar, maar door 
hier en daar de weg een weinig te ver
breeden, en enkele bruggen van klapperhout 
te maken, kunnen auto's in den drogen tijd 
wel tot Karangbolong komen. In den West
moesson zijn tochten naar Karangbolong niet 
aan te raden, aangezien de vrij geacciden
teerde weg glibberig is, en vele bochten 
heeft. 

Te Karangbolong is een passanggrahan, 
welke in pacht is gegeven aan Oei Tjing Hwat, 
een handelaar te Gombong, die mede de 
grotten i n pacht heef!. Bij voorafgaande waar
schuwing kan voor rijsttafel en ~nder voedsel 
worden gezorgd. Van de passanggrahan moet 
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Naam of plaats Toelichtingen 

men om de grotten te naderen 110g' ± 3 K.M. 
bergopwaarts gaan. Ofschoon voor gewone 
toeristen het afda len in die grotten niet doenlijk 
is , blijft het toch heel interessant, te zie n, 
hoe de Javaan met zij n pr imitieve middelen in 
die donkere holten binnen dringt om de 
eetbare vogelnesties te bemachtigen . 

De zoogenaamde pluk heeft vier maal 
's jaars plaats en wel in de maanden j anuari, 
April of Mei, Augustus ol September en 
November. Onnoodig te zeggen dat ieder jaar 
de pluk begint met een graote slametan 0 111 

de Godin Njai Loro Kidoei gunslig voor de 
plukkers Ie slemmen. 

De grot Goewo Djoembleng is van af een 
zeker punt zichtbaar. Voor de aldaling maakt 
de javaan gebruik van rottan ladders di e voor 
deze grot een lengte hebben van ruim 150 M. 
Verder kan de gro t worden betreden door 
klimmers en springers, wat een zekere be
hendighe id vere ischt in verband meI de steeds 
onstuimige zee. 

Voor de grot Goewo Gedeh geschiedt de 
afdaling langs de rotsen ook middels een 
touwladder, die ongeveer 100 M. lang is. 

Deze grot gaat in hOrl zo ntale rich ting 
ongevee r 800 M. diep en heeft inwendig nog 
een tien lal zijgange n. In deze grot komen de 
Javanen binnen op loopplanken, beter gezegd 
op loopbamboes. Dezeworden middels tonwen 
aan de rotsen vastgemaakt. 

Feitelijk zijn er niels dan twee rij en bamboes 
onder elkaar, de onderste bamboe wo rdt 
betreden en aan de bovenste houden zij zich 
vast. Deze bamboes worden in van te voren 
gemaakte gaten in de rots middels lussen 
opgehangen; dus een min of meer schom
melende weg en niets voor menschen met 
ruimt evrees of zwakke zenuwen . 
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Naam of plaa ts I Toelichtingen 

Residentie Semarang. 

Goewoh Djem- Vogelnestjes grot met onderaardsche rivier 
baran te Sloengkep, district Kajen, op 25 KM . van 

Patio Sloengkep per auto bereikbaar. 

Kabelbaan Van de Moeriahtras fabriek te Kedoengsari 
op ca 22 KM. van Patio 

Kunstwerk De dam met irri gatie werken te Goenoeng 
Rowo, district Telogo Woengoe op ca. 12 KM. 
van PatL 

Heilige schild- Te Sani op 3 KM . afstand van Patio 
padden 

Het apeneiland. Bij Djoeana, Afd. Patio 

Rubberonderne- Gouvernements Rubberonderneming Kali 
ming Telo ca 39 KM. van Patio 

Moskee De Moskee van Demak, waarvan een der 
palen gemaakt is van houtsplinters, is gebouwd 
door 4 Wali 's (Wijsgeeren) en wordt door 
de Inlanders als heilig beschouwd. 

Graf te Kadi- Het graf van Soenan Kalidjogo, de Wali door 
.Iangoe wien de paal van houtsplinters in de Moskee 

van Demak gemaakt is, wordt eveneens door 
de Inlanders als heilig beschouwd. Afd. De
mak. 

Vuur 
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Bron van onderaardsch vuur, dessa Merapi 
Aid. Demak. 

. 



LIJST VAN OUDHEDEN EN BEZIENSWAARDIGHEDEN OP JA VA 

Naam of plaats I 
Bron 

Vijver 

Graf 

Schildpadden 
Kolon ie 

Kunstwerk 

1 J. 

Toelichtingen 

In de dessa Radjeg, Afd. Demak. Steeds 
spuitende bron. 

In de dessa Djepang, Afd. Demak. Vijver 
met talrijke schildpadden, in de nabijh eid waar
van, vo l gens de legende, de in de geschiedenis 
van Mataram bekende Aria Djipan g, zic h in 
afzondering heeft teruggetrokken. 

Van Soenan Moeria, een der vestigers van 
het Moham medaansche ge loof op Java . Het graf 
is gelegen op den top van een hoo ge n heuvel 
nabij de passanggrahan Tjolo (19 KM. van 
Koedoes) . In den Oostmoesson tot op een 
paal afstands van genoemde passanggrahan 
per auto te bereiken. Eens in de 35 dagen 
en wel op Djoemoeah Paing is dit gra f het 
doel van een bezoek van vele Inlandsc he 
pelgrims. Er wordt n.1. beweerd, dat wen
schen bij dit graf uitgesproken vervuld wOr
den. 

Bij de dessa Soember in de Afd. Koedoes, 
welke dessa gelegen isaa n den grooten postweg 
tusschen Koed oes en Djekoelo. De kolon ie 
is ca '/2 KM. van den grooten weg gelegen. 
Op Bodo-Sawal (8 dagen na de Lebaran of 
het eind van de Poeasa) wordt zij door 
honderden inlanders bezocht. 

Het kunstwerk Wila loeng, (ca 17 KM. van 
Koedoes) een der grootste kunstwerken van java, 
hetwelk de watertoevoer uit de Kali Serang 
naar de Rawah Besar regelt, en tevens dienen 
zal tot bevloeiïng van de bouwvelden in het 
district Oendaän. Het werk heeft meer dan 
een millioen gulden gekost, terwijl men in 
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LIJST VAN 6UOHEDEN eN BEZIENSWAAIWiGi-lEDEN OP JAVA 

Naam of plaats '" Toelichtingen 

verband met verschillend e' terreinmoeilijk
heden, acht jaar over den bouw gedaan heeft. 

japara Inlandsche houtsnijwerk industrie. 

Graf Van Soenan Kalinjamat in de dessa Mantingan, 
geheel per auto te bereiken, op ruim 3 KM. 
afstand zuidelijk van japara. 

Modderwellen Gelegen in de dessa Koewoe, distr. Kradenan 
Afd. Poerwodadie. 

Zoutbronnen In de dessa's Mendikil, en Tjrewek, beide in 
het district Kradenan, Afd. Poerwodadie. 

Zout bronnen In de dessa Djono, distr. Grobogan ca 6 paal 
van den Hoofdweg. 

Grot Nabij Trajoe aan den weg Kaliwoengoe-
Bodja Afd. Kendal. 

Waterval Bij het eindpunt van den weg Soekoredjo-
Patean Afd. Kendal. . 

Meer In de dessa Midjen, langs den weg Djerakah-
?odja Afd. Kendal is een meer. De omge
ving is geschikt voor een picnic. 

Hindoe Oudheid In de dessa Gedongson go, op den grens van 

Pral11banan 

162 

Ambarawa en Tel11anggoeng, 4500 voet. Met 
de auto tot Taroekan, weg Ambarawa Soe-
1110wono, en verder te paard of per tandoe 
3 KM. (Afd. Salatiga). 

R.esidentie Soerakarta. 

Gelegen in dessa Kokosan, onderdistrict en 
district Pral11banan, Afd . Klaten, op de grens 

· 



LIJST VAN OUDHEDEN EN BEZIENSWAARDIGHEDEN oP JAVA 

Naam of plaats I 

Kraton 

Stadstuin en 
Museum 

Hertenkamp 
Grogolan 

Paras 

Sela 

Toelichtin ge n 

der Residentie Djocja; 48 KM. van Solo. Dicht 
bij Prambanan is ook de Tjandi-Sewoe. 

Te Solo slechts te bezichtigen na vooraf
gaande vergunning van den Soesoehoenan, 
tijdig te vragen aan den Resident. De meest 
geschikte dag voor het bezoek is Woensdag. 

Te Solo. Entree volgens tarief. 

Toebehoorende aan Zijne Hoogheid den 
Soesoehoenan gelegen in de dessa Krapjak, on
derdistrict en district KartaSü"era, Afd. Soe
rakarta, 12 KM. van Solo. Slechts met specia le 
vergunning van Zijne Hoogheid den Soesoe
hoenan te bezichtigen. 

Buiten verblijf van Zijne Hoogheid den Soe
soehoenan, gelegen in de dessa Paras, onderdistr. 
Tjepogo, district Ampel, Afd. Bojolali, 18 KM. 
van Solo. Slechts met speciale vergunning 
van Zijne Hoogheid den Soesoehoenan te 
bezichtigen. 

Buitenverblijf van Zijne Hoogheid den Soe
soehoenan, gelegen in de dessa en het onder
distr. Selo, district Ampel, Afd. Bojolali, 53 KM . • 
van Solo. Deze passanggrahan, waar slechts 
met vergunning van Zijne Hoogheid den Soe
soehoenan (welke vergunning tijdig aan de n 
Resident moet worden aangevraagd) eenige 
dagen mag worden verbleven, ligt vlak tegen 
de hellingen van den Merapi en den Merba
boe. Gelegen op een hoogte van 5100 voe t, 
kan van hieruit te voet een interessante tocht 
naar den top van genoemde bergen worden 
ondernomen. 

LEiJ 



LIJST VAN OUDHEDEN EN BEZIENSW AARDIGHEDEN OP JAVA 

Naam of plaats \ 

Solo 

Paranggoepito 

Djatibosch 
Donolojo 

• 
Tempels 

Tuindorp Kali 
Oerang 

Het Water
kasteel. 

Djokja 

164 

Toelichtingen 

De beklimming van den Merapi duurt3 uren, 
die van den Merbaboe 4 uren of heen en 
teru g 6 en 8 uren. 

Vlak bij dit buitenverblijf woont een mantri 
die reizigers logeert tegen een billijk tarief, 
voor welk logies geen vergunning noodig is . 

Groote inlandsche batik industrie. 

Zuiderstrand, gelegen in de dessa Parang
goepito, onderdistr. Giritontro, district Batoe
retno, regentschap Wonogiri, 86 KM. van Solo. 
Een autotocht naar dit Zuiderstrand, in den 
drogen tijd, loon t zeer de moeite. 

Dicht bij de grens van Madioen, weg Wono
giri Ponorogo. Het bosch wordt als heilig be
schouwd, omdat er zich in bevindt het over
blijfsel van een buitengewoon zwaren djati
boom, waarmede de heilige Moskee . te Oemak 
is gebouwd. De djati stijlen voor enkele ge
deelten van den Kraton te Solo, werden uit 
dit b,osch verkregen. 

Residentie Ojocja . 

Te Prambanan, Tjandi Sewoe en Kalasan, 
alle gelegen in den omtrek van Prambanan, 
Regentschap Djocja. 

Gelegen op de helling van de Merapi 2000 
voet. 

Gelegen in de koUa Djocjakarta. 

Inlandsche ledersnijwerk en koper industrie. 



LIJST VAN OUDHEDEN EN BEZIENSWAARDIGHEDEN OP JAVA 

Naam of plaats 

Het bergmeer 
Ngebel 

Ngawi 

Saran ga n 

De grotten van 
Kalak en de 
grot van 
Taboean 

Toelichtingen 

Showroom van Mevr. ter Horst. Aldaar alle 
mogelijk inlichtingen te bekomen. 

Residentie Madioen. 

In het Ponorogosche op een der uitJoopers 
van de Wilis gelegen. 

Het punt achter het Societeitsgebouw te 
Ngawi, alwaar de Madioen- en Solorivier 
samenvloeien. 

Bergmeer. Afd. Magetan. Tot Plaosan per 
auto, daarna ongeveer een half uur te paard 
of per tandoe. 

Een bezoek aan de grot van Kalak 12 K.M. 
van Poenoeng gelegen, lan gs een binnenweg, 
is ten zeerste aan te beve len. Zij is misschien 
wel de mooiste druipsteengrot van de Archipel 
en bereikbaar per tandoe of te paard; voor 
sportbeoefenaars een welkome wandeling. Men 
doet het beste te overnachten in het hotel te 
Patjitan, waar tevens gelegenheid bestaat om 
'de auto te stallen. In overweging wordt ge
geven daagsch te voren de hulp in te roepen 
van het districtshoofd van Poenoeng, om voor 
de noodige paarden en tandoes te zorgen en 
om menschen met fakkels bewapend bij de 
grot te stationeeren, daar alleen bij goede 
verlichting de keurige beeldvormen zijn Ie 
aanschouwen. 

Een verlichting van ± 40 fakkels zal vol
doende wezen. 

Mocht een bezoek aan de grot Goewo Kalak 
door gebrek aan tijd niet mogelijk zijn, dan 
kan men de kleinere grot Taboean bezichtigen. 
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LIJST VAN OUDHEDE"I EN BEZIENSW AARDIGHEDEN OP JAVA 

Naam of plaats 

Penataran 

Sripit 

Bojolangoe 

Sripit (Watoe
limo) 

Wadjak 

Toelichtingen 

Deze is gelegen bij paal 22 van den weg 
Patjitan-Wonogiri en kan men met de auto 
tot voor de grot komen. 

Residentie Kediri. 

De plaats Penataran Aid. Blitar is met de auto 
vanuit Blitar te bereiken. Vanuit Blitar ruim 
11 KM. 

Bezienswaardigheden zijn de Hindoe oud
heden met tempels. 

In de nabijheid van Sripit, Afd. Trenggalek 
een bezienswaardige grot. 

6 KM. bezuiden kotla Toeloengagoeng. 
Eenige Hindoe oudheden aanwezig, echter zijn 
de beelden beschadigd. Per auto bereik
baar. 

3 KM. voorbij Sripit is een grot. In den 
drogen tijd makkelijk te voet bereikbaar en 
voor natuurliefhebbers de moeite van het 
zien waard. 

Marmergroeven, 23 KM. van Toeloeng
agoeng, geheel met de auto te bereiken. Het 
bedrijf is echter stop gezet. 

Residentie Rembang. 

- '/ Grot Goewo Abar Even buiten de Zuidelijke grens van de 
Afdeelingshoofdplaats Toeban. 
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LIJST VAN OUDHEDEN EN BEZIENSW AARDIGHEDEN OP JAVA 

Naam of plaats 

I'""/< Steenen Pier 

Heilig Graf van 
Soenan Bonang 

Heilig Graf van 
Soenan Medja
goeng 

Grotvan de rivier 
Ngerong 

Waterval 

Toelichtingen 

Te Toeban ; ongeveer I '/, KM. lang. Op de 
uiterste punt heeft men een mooi uitzicht 
op het bebouwde strand en op de zee. 

Een d·er eerste verkondigers van den Islam. 
De begraafplaats met het graf is gelegen bij 
den aloon-aloon te Toeban. 

Aan den weg van Toeban naar Semanding, 
ongeveer 3 KM. van de stad. 

Ter dis tri cts hoofdplaats, Afd. Toeban. De 
rivier stroomt uit een grot. Interessant. 

Van Nglirip op 36 KM. van Toeban, aan 
den weg Toeban-Djodjogan (Singgahan). Zeer 
bezienswaardig om de schoonheid der rijk 
be bosch te omgeving. 

In de nabijheid is een goede passanggrahan, 
waarvan men een keurig uitzicht heeft op 
de vallei van Singgahan. 

Grot Goewo Te- Dicht bij Nglirip . Afd. Toeban. Vlak bij den 
roes grooten weg. 

Bron Ngallget Met bedelaarskolonie. Op den weg van 
Bodjonef!oro naar Djodjogan dicht bij Ngawoen 
rechts afslaan (voor auto's bereikbaar). 

De bron ligt ongeveer I paal van den 
grooten weg. 
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LIJST VAN OUDHEDEN EN BEZIENSWAARDIGHEDEN OP JAVA 

Naam of plaats 

Hindoe Oudhe
den 

Te Tjepoe 

Toelichtingen 

De in de Afd . Bodjonegoro voorkomende 
Hindoe oudheden (een 10 tal beelden) werden 
op het erf van de Regentswoning te Bodjo-
negoro samengebracht. / 

Het bedrijf der B. P. M. met Olieraffinaderij. 

Residentie Pasoeroean. 

Zandzee met den Tot Tosari per auto en verder te paard. 
vulkaan " Bro- ± 14 KM. 
mali 

Waterval "Nim-
fenbad" 

Waterval "Rem
boet Mojo" 

Slangengrot 

VOude Hindoe-
/\ beelden te 

Banjoebiroe 

X Hindoebeelden 

V Oud Hindoetem
/" " pel met beel-

den 

Tjandi Indrokilo 
met de aanwe
zige beelden. 

Abijosotempel te 
Padoekoehan 
Tempoewono 
(Tambokwa
toe) . 
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Eveneens tot Tosari per auto en daarna 
+ 2 KM. te paard. 

Tot Poespo per auto (29 KM.) en verder te 
paard (8 KM .) Afd. Pasoeroean. 

Van Pasaeroean via Kedjajan en Kladjen 
naa r Kepoeh per auto; de weg Kepoeh-Lorogan 
moet per kar worden afgelegd. De geheele 
afstand bedraagt 15 KM. Hel traject Kepoeh 
Lorogan is 3 KM. 

Aan een zijweg van den grooten weg Pa
soeroean - Probolinggo. 

Tjandi Wates . Afd. Bangi!. 

Tjandi Kebontjandi. Afd. Bangi!. 

Tot de dessa Dajoeredjo per auto, daarna 
te paard . Afd. Bangi!. 

Tot Padoekoehan Tampoewono te paard, 
daarna te voet 1 KM. Afd. Bangi!. 



LIJST VAN OUDHEDEN EN BEZIENSWAARDIGHEDEN OP JAVA 

Naam of plaats 

Goewo Sigolo
golo, benoor
den de bad
plaats Pel oman 
(Kaliredjo.) 

X Steenen beeld 
Patih Gadjah 
Modjo. 

Tjobonrondo. 
(Waterval) 

'IZ. Tjobon tretes. 
(Waterval) 

:x:: Gonesjabeeld 
(Juliana ge
denkteeken ) 

2 Reksasa beel
den 

, J Tjandi 
l' Tjandi 

djogo 
Kidoei 

Tjandi Singosari. 

'I--- Hindoe Tempel 

Aquaduc 

Syphoon 

2 Tempels 

Toelichtingen 

Tot Karangsono per auto ol per kar, daarna 
te voet. + 1'/2 KM. Afd. Bangi!. 

Geheel per auto bereikbaar. Aid. Malang. 

Tot Sebaloeh per auto, daarna te voet ol 
te paard 5 KM. Afd. Malang. 

Tot Tretes per auto, daarna te voet' /2 KM. 
Afd. Malang. 

Op den driesprong van den grooten weg 
van Toeren naar Dampit en van den grooten 
weg van Toeren naar Wadjak (geheel per 
auto te bereiken). Afd. Malang. 

Tot Goenoeng Ronggo via Tadjinan per 
auto en verder te voet I KM. Aid. Malang. 

Geheel per auto bereikbaar. Afd. Malang. 

Aid. Malang. Geheel per auto bereikbaar. 

Te Toempang. Aid. Malang per auto be
reikbaar. 

Irrigatie werk te Boeloelawang Aid. Malang 
per auto bereikbaar. 

Te Kepandjen. Groote Syphoon door de 
Brantas rivier. Per auto bereikbaar Afd. Malang. 

Gelegen in de dessa Djaboeng. Tot Dja
boeng per auto, daarna te voet + '/, KM. 
Aid. Kraksaän . 
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LIJST VAN OUDHEDEN EN BEZIENSW AARDIGHEDEN OP JAVA 

Naam of plaats 

Tjandi Kedaton 

.....J Schoon natuur
I' gezicht 

Hindoebeelden 

Parasgoang 

Bombang 

Dampar 

Graf van den na
tuuronderzoe
ker Zollinger 

Ma tjan Poeti 

Gadja Mati 

Afdeeling Soera
baia 

170 

Toelichtingen 

In de dessa Andoengbiroe . Tot Tjondong per 
auto, daarna te paard 23 KM. Afd . Kraksaän . 

Nagenoeg geheel per auto bereikbaar 
± 100 M. dessaweg vanaf oud Fabrieksterrein 
Ranoepakis . Afd . Loemadjang. 

Onder den Waringin boom te Loemadjang. 

Gelegen in de dessa Tempeh, distr. Tem
peh. Afd. Loemadjang. 

Gelegen in het onderdistrict Pasirian, distr. 
Tempeh. Afd. Loemadjang. 

Vleermuizengrolten. Prachtige strandgezich
ten . Van Pasirian te paard of per kar naar 
Bombang, van daar langs het strand + 3 KM. 
Afd. Loemadjang. 

Tot Sendoro per auto. Van Sendoro te voet 
+ 3 KM. Afd. Loemadjang. 

Residentie Besoeki. 

bij Kabat. (Afd. Banjoewangi). 

bij Moentjar. (Afd. Banjoewangi). 

Residentie Soerabaia. 

De Olieraffinaderij te Wonokromo, en het 
boorterrein der B.P.M. in Goenoengkendeng, de 
Stuwdam Djadir, en het meer van Kastiba op 
het eiland Bawean. In de gemeente Soerabaia 
meerdere fabrieken , de havenwerken, het'fnarine 
etablissement, en de dierentuin (in opkomst) . 



LIJST VAN OUDHEDEN EN BEZIENSWAARDIGHEDEN OP JAVA 

Naam of plaats I 
Graf 

Graf 

Moskee en pilt 

Een beeld 

Toeli c htingen. 

Van den eersten prediker van den Islam op Java 
Sajid Maulana Inbrahim. Gelegen in de kam
poeng Gapoero, I KM. van het station Gresik 
in het Regentschap Gresik. 

Van den Soenan van Giri , in de desa Giri, 
ca 4 KM. van het station Gresik. 

Beiden zijn zeer olld. Het water in de put 
verandert periodiek van kleur. De verschijnende 
kleuren zijn: melk-wit, rose, diepgroen, helder 
wit, bloedrood , bruin, en bruingee l. Gel egen 
ca 32 KM. van Gresik, aan den grooteu weg 
in het district Sedajoe, Onderdistrict. Oedjoeng
pangka. 

In de dessa Soemberredjo, aan den kant van 
een vijver. [n den Oostmoesson per kar be
reikb"ar. In de West moesson te paard. Afd . 
Lamongan. 

Een beschreven Regentschap Lamongan, Onderdistr. Toeri, 
steen en N. O. van de dessa Keben, midden op de 

sawah. Te paard bereikbaar. 

Een beeld 

Een beeld 

Overblijfselen 
Hindoetempel 

f-Hindoe oudheid 

Re gentsc h. Lamon gan, Afd. Kembangbahoe, 
Midden op de sawah ten N. O. van de dessa 
Doempiagoeng. Te voet bereikbaar. 

Idem, ten Oosten van de dessa Lopang. Te 
voet bereikbaar. 

[n de dessa Tjandipari ca 3 KM. van 
de districtshoofdplaats Porrong, in de Afd . 
Sidhoardjo. 

Te Ngrimbie, gelegen op den weg naar de 
bergpassanggrahan Wonosalam. Van hieruit 
heelt men een mooi vergezicht ove r de vlakte. 
Afd. Djombang. 
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LIJST VAN OUDHEDEN EN BEZIENSW AARDIGHEDEN OP JAVA 

Naam of PI~~ Toelichtingen 

Museum 

...... J Tjandi-Tikoes. 
1"- Badjangratoe 

. 

·Wringin Lanang, 
Poort 

Tjandi Brahoe, 
Poort 

Djedong, Poort 

Djolotoendo, 
Oud Praalgraf 

Ruines 

Kedoengpring 

112 

Groote verzameling van beelden en steen en 
uit het oude rijk Modjopait (15e eeuw) Ter 
Hoofdplaats Modjokerto op het Zuidelijk ge
deelte van de Kaboepaten. (Regentswoning) . 

Badplaats en graf uit het oude rijk Modjo
pait (gerestaureerd) . ca 15 KM. van Modjokerto . 
Ten Zuiden van den weg van Modjokerto naar 
de suikerfabriek Soemengko. Ongeveer 2 KM. 
langs een onverhard en weg. In den West
moesson niet pe r auto . bereikbaar. 

Oude poort uit den tijd van Modj opait, weg 
Modjokerto-Djombang. Enkele KM. voor Mo
djokerto Zuidwaarts afslaan, ca 50 Meter loopen. 

Idem in den weg van de suikerfabriek 
Modjoagoeng naar de S. S. halte Tjoerakmalang. 

Idem, van de suikerfabriek Sedatie ca 6 KM. 
Zuidwaarts langs onberijdbare weg. 

Omgeving rijk aan natuurschoon ca 9 KM. 
ten Noord Oosten van den Passanggrahan 
Trawas lan gs onberijdbaren weg. Afd. Modjo
kerto. 

Uit den tijd van Modjopait ca 5 KM. ten 
Zuiden van de passanggrahan te Patje!. Langs 
berijdbaren weg. 

Wadoek Pridjetan te bereiken per auto vi. 
Dradah. 



LIJST VAN BADPLAATSEN OP MADOERA. 

Naam of plaats T oe lichtin gen. 

Soemenep Badplaats Batoean, ge legen aan den rijweg 
Soemenep-Lenteng op ca 3 KM. afstand van de 
kotta. Deze behoort aan de Barisans doch kunn en 
particulieren er ook gebruik van make n. 

Pamekasan Badplaats Bloemboengall, ge legen aan den 
rijweg Pamekasan-Bloemboenga n op ca 5 KM. 
afstand van de kotta en geopend van 7 u v.m. 
tot 6 u n.m. De betaling bedraagt voor vol
wassenen f 0.20, en voor kinderen beneden 
de 12 jaar f 0.10 per persoon. 

Sampang Badplaats Omben, gelegen op ca 14 KM. van 
Sampang en ca 20 KM. van Pamekasan. 
Betaling f 0.25 per persoon . 

Bangkalan Badplaats Soemberpoetjoeng, gelegen op ca 
7 KM. van Ban gka lan lan gs den rijweg Nje
rondoeng-Kwanjar. Prijzen dezelfde als te 
Pamekasan. 

Amboenten Bij deze plaats gelegen aa n de Noordkust in 
de afdeeling Soemenep bestaat gelegenheid 
om in zee te zwemmen. 

LIJST VAN BEZIENSWAARDIGHEDEN EN OUDHEDEN 
OP MADOERA. 

Naam of plaats 

Bangkalan 

Toe I i c h tin ge n. 

De Vorstelijke begraafplaats ,Aengmata" in 
het onderdistrict Aroesba ja, op een afstand 
van ca 18 KM. ten Noord-Oosten van Bang
kalan. 

2 De vuurtoren te Sembilan gan, onderdistrict 
Kota op een afstand van ca 8 KM. ten Zuid
Westen van Bangkalan. 

3 De vleermuizengrot te Kebanjar, op een 
afstand van ca 3 KM. ten Westen van de 
districtshoofdplaats Kebanjar. 
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REIS NAAR BALI. 

Bij vertrek van . Tandjong Perak ligt het schip aan de kade, 
en kan de auto door den eigenaar zelf langszij worden gebracht. 
De auto wordt door de douaneloods gevoerd, alwaar de 
wagen ter vermijding van betaling van in- en uitvoerrechten 
moet worden voorzien van een loodje. Hier dient te worden 
opgelet, dat het juiste nummer viln den motor wordt genoteerd, 
daar men anders de kans loopt bij terugkomst last te ondervin
den . Het laden der auto levert geen bezwaar; wanneer de kap 
is opengeslagen kan het ophijschen zonder eenige beschadiging 
geschieden. Benzine moet uit de tank verwijderd worden. De 
vracht werd hiervoor reeds vermeld blz. 123. De passage bedraagt: 

Soerabaia - Boeleleng Soerabaia - Benoa. 
I e. kt. directe reis f 35.- te. kl. beide routes f 67.-

lange reis .. 50.- 2e. kt. idem .. 40.-
2e. kt. directe reis .. 21.-

lange reis .. 30.-
Het is voordeeliger een eigen auto mede te nemen, dan op 

Bali auto's te huren. Op den uitreis kan men zeer behoorlijk 
2e. klas reizen, doch op den thuisreis is dit in verband met 
het groote varkenstransport niet wel mogelijk. 

Bij debarkeeren te Boeleleng kan de auto zonder eenig bezwaar 
in de prauw worden gelost, doch het overbrengen der auto van 
de prauw op het strand levert moeilijkheden op. Zoolangop den 
in vernieuwing zijnde ' steiger geen kraan zal zijn geplaalst, is 
het niet aan te raden de auto te Boeleleng te ontschepen. 
Men doet er beter aan te Benoa aan wal te gaan. Hierdoor 
wordt de reis iets duurder. Om zooveel mogelijk te zien en te 
genieten is het aan te raden de auto trip te beginnen vanuit . 
Bandoeng. Van hier gaat men Oostwaarts tot Karangasem, en 
bezichtigt alle bezienswaardigheden welke men onderweg tegen
komt en langs zijwegen kan bereiken. Daarna terug naar Kloeng
koeng. Van Kloengkoeng over Oianjar naar Kintamani, en van 
daar naar Tejakoela, Sangsit en BoeielelIg. Van Boeleleng naar 
Moendoek, en van Moendoek over Tabanan naar Bandoeng. 

Vanuit Bandoeng kan men weer tochjes In den omtrek maken 
zooals b. v. naar Batoeriti enz. Tenslotte embarkeert men weer 
te Benoa. Een uitstapje van ca 14 dagen is voldoende om van 
alles goed te profiteeren. De wegen zijn overal goed. Het Zijn 
allen grindwegen. De bebakening is er nog zeer primitief en 
onvolledig, doch er bestaat kans dat de K. V. Java Motor Club 
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deze ter hand zal nemen en in orde brengen. Hotels zijn er 
niet op Bali, doch men trefloveral Gouvernements passanggra
hans, welke mei uilzondering van die te Karangasem verhuurd 
zijn aan één persoon, die ze als Holel exploileert. De prijzen 
zijn vrij hoog. In den regentijd f 7.50 per persoon en in het 
touristenseizoen vaak nog IlOoger. 

Afstanden tusschen de voornaamste plaatsen. 

Van Singaradja 101 Moendoek. 
Van Moendoek lOt Tabanan 
Van Tabanan tot Batoerili. 
Van Baloeriti lOt Den Passar. 
Van Tabanan tot Oen Passar direct. 
Van Oen Passar tot Benoa (pier). 
Van Den Passar tol Gianjar 
Van Gianjar lOt Kloengkoeng 
Van Kloengkoeng tol Karang Assem 
Van Gianjar tot Bangli . 
Van Bangli tot Kintamani . 
Van Kintamani tot Koeboetambahan. 
Van Koeboetambahan tol Singaradja 
Van Koeboetambahan tOl Tedjakoela 

INTERNATIONALE RIJBEWIJZEN, 
TRIPTIEKEN EN CARNErS. 

39 KM. 
78 KM. 
33 KM. 
42 KM. 
21 KM. 
II KM. 
27 KM. 
12 KM. 
39 KM. 
12 KM. 
27 KM. 
34 KM. 
13 KM. 
20 KM. 

Voor de beleekenis en het verkrijgen van een Iriptiek of 
carnet, dienen de volgende inlichtingen: 

Wij nemen twee gevallen, iemand komt met zijn auto (motor
rijwiel) naar Europa, en wil over land naar Nederland rijden of 
iemand komt zonder auto, doch koopt er een b. v. in Frankrijk 
en wil daarmede naar Holland rijden. In het eerste geva l wordt 
door ons aan den eigenaar van dien wagen een In ternatiollaal 
rijbewijs medegegeven, waarop alle gegevens van den wagen 
vermeld zijn (zie het hierna afgedrukte aanvraag formuli er) . Als 
nummer geve men op het Indisch Jlummer. Voor de reis door 
Frankl ijk en België naar Nederland heeft men dan noodig een 
carnet, welk stuk door onze bemiddeling bij de K.NAC. in Holland 
wordt aangevraagd en verstrekt. Voor een dergelijk carnet lIloet 
eell waarborgsom worden gestort, overeenkomende met een zeker 
percen tage van de waarde der auto. Deze percentages zijn 
hierachter opgegeven, doch veranderen nog al eens. Men kan 
hieromtrent steeds nadere inlichtingen bij het secrelariaat der 
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).M.C. bekomen. Voor de te storten waarborgsom wordt een 
bankgarantie formulier ingevuld waarvan een model hierachter 
is afgedrukt. 

Dit formulier wordt door het betr . lid aan eene groote bank
instelling ter teekening gegeven en daarna aan ons opgezonden. 
ZONDER DIT GETEEKENDE FORMULIER IS HET NIET MO
GELIJK EEN CARNET OF TRIPTIEK TE ONTVANGEN. 

Het carnet is steeds geldig voor Belgi~, Frankrijk, Spanje, 
Itali~, Engeland, Zwitserland, Noorwegen, Zweden en Dene
marken. Voor Nederland mag het door iemand uit Indi~ worden 
gebruikt, indien het land 'weer met de auto wordt verlaten. 
Blijft de eigenaar en de auto voorgoed in Nederland, dan mag 
het carnet niet worden gebruikt, doch moet aan de grens 5 0/0 

van de waarde aan invoerrecht worden betaald. Als woonplaats 
moet men steeds opgeven de woonplaats in Ind i ~, terwij l als 
nummer steeds het Indisch nummer moet worden opgegeven. 
Elke 'wagen moet behalve de gewone nummerplaat ook voor
zien zijn van eeri letterplaat vermeldende [. N. (Indes Neerlandai
ses). Gaat een lid zonder auto uit Indi~, doch wil hij er b. v. 
in Italië of Frankrijk een koopen, dan ontvangt dit lid ook een 
lnternationaai Rijbewijs, doch moet zelf na aankoop van de 
auto zeer nauwkeurig de gegevens van den wagen invullen . De beide 
formulieren (n. I. bankgarantie en aanvraag voor een carnet) 
moet hij dan verder invullen en opzenden aan de K.N A. c., Lange 
Vijverberg 10 te den Haag. Elk lid dat in Europa per auto wenscht 
te reizen en een triptiek of carnet wenscht te ontvangen, moet 
eene introductie voor de K.N.A.C. bij het Secretariaat der ).M.C. 
aanvragen . Deze introductie wordt gratis verstrekt en de K.N.A.C. 
van de uitreiking in kennis gesteld Men moet dan echter tijdens zijn 
verblijf in Europa lid der J.M.C. blijven. Geintroduceerden genieten 
dezelfde voordeel en als de leden der K.NAC. 

Iemand, die zonder carnet reist, moet bij de Douane van ieder 
land het bedrag der invoerrechten deponeeren, welk bedrag bij 
het verlaten van het land wordt teruggegeven, mits dit binnen 
den gestelden termiin geschiedt. 

Ongebruikte triptieken. 

Stukken, waarvan geen gebruik gemaakt is, moeten in hun 
geheel aan het Secretariaat der K. N. A. C. teruggezonden worden; 
indien in een dergelijk geval één blaadje ontbreekt, kan het lid 
niet gedechargeerd worden. 
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I~' Nederlandsch-Indlsche Handelsban~ 
Opgericht t e Am sterd am in 1863 

i 

Gestolt Kapitaal en Reserve f 76.750.000.-
HoofdkantooI te *) Amsleldam met 8iikantoDI te *) 's-Glave nhaie 
Hoofdkantoor VOOI het Oosten Balavia mei Biikantoor te Wellevreden 

Kantoren in Nederl. - Indië: 

I ::::::'::::~.:':. ~::.". 

Ampenan, *) Bandoeng, Cheri
bon, Goronfalo, Macassar, 
Medan, . Menado, Palembang, 
Pekalongall, Probolinggo, *) 
Semarang, *) Soerabaja, Tegal, 
Tjilat jap. 
Amoy, Bombay, Calcutta, Hon g
kong , Kabe, Shanghai, Singa
pore en Swalow. 
F . 5. Wrighl, 27 Old Broad
sl reet. E. C. 2 . 

Bank iers te New-York: 

Midland Bank Ltd. Overseas 
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Wes tm inster Bank Ltd. Fore ign 
Branch. 
N. M. Rolhschild 0< Sons. 
Swiss Bank Corporation. 
T he Guaranly Trust Company 
of New-York. 
Chase Natio nal Bank. 
Farmers Loan 0< Trust Company. 
Irving Bank- Columb ia Trusl 
Company. 
Gold man, 5achs 0< Co. 
New-York Trust Company. 

D e Bank koopt en verkoopt wissels en verstrekt Re is
erediet- brieven op de voo rn aamste plaatsen der we reld, 
be last zich met de uitvoering van Effec tenorders, zoowel 
.aan Ind isc he a ls Amsterdamsc he Beurzen en doet a ll e 
a ndere Bankzaken 

Open t G iro-Reken ingen en nee mt gelden in Deposito 
tegen rentevergoeding van: 
4 % VOor deposito's met een opze ggingste rm ijn van 12 maanden. 
3 1

/ 2 % ,., .. 6 
3 % " , 3 

*). Oeze Kan toren beschikken over een safe-deposit- jn richt ing. 
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Verloren triptieken en carnets. 

Daar het nog wel eens voorkomt, dat st ukk en in het ongereede 
geraken, worden Leden er aan herinnerd, dat zij hun cautie 
niet te rugontvangen kunnen, wann ee r zij htln triptiek of Carnet 
de Pa ssages en Douanes verloren hebben , hetzij dat het stuk 
gebruikt is of niet. Om deze reden wordt den lede n dringend 
verzocht, Illi nne stukken aangeteekend teru g te zenden. 

Vanuit Duitschland is bovendien het bericht in~ekomen, 
dat de regeling van een VERLOREN Duitsch triptiek niet 
meer mogelijk is. Voor een verloren Duitsch triptiek is het 
lid dus ONHERROEPELIJK zijn depot kwijt. 

Afgifte triptieken en carnets. 

Triptieken en carnets de passages en douanes kunn en slechts 
voor complete automobielen afgegeven worden (dus niet alleen 
voor chassis) en uit sluitend voor toeristische doeleinden. 

Behandeling der triptieken. 

Leden wordt er aan herinnerd, dat hun gesto rt depo t pas vrij 
komt als hunne triptieken behoorlijk voor in- en uitgang afge
teekend en afgestempeld door de Douane (of ge heel ongebruikt, 
alle blaadjes) aan het Secretariaat der K.NAC. in geleverd worden. 

Triptieken, die voor ingan g in het vreemde land zijn afge
teekend , moet eu ook beslist vóór de geld igheidsd uur verstreken 
is, voor uit ga ng afgeteekend en afgestempeld zijn. 

Leden wordt tevens in 11l1l1 eigen belang drin ge nd verzocht, 
indien zij aan de grens van de buitenl andsche Douane inlichtingen 
bekomen, betreffende de afteekening der triptieken, die niet 
conform zijn aan die, door het Secretar iaat der K. N. A. C. 
gegeven , de inlichtingen van het Secretariaat op te vol ge n 
en Iliet vall de Douane. 

Verkoop van automobielen en veranderingen aan 
de automobielen aangebracht. 

H. H. Leden wordt met den mees ten nadruk er op gewezen 
bij eventueel en verkoop of aan te brengen veranderillgen, b. v. 
andere carrosse rie of schilderen in een andere kleur va n hun 
automobiel, eerst de loop ende triptieken of carnets, die op hun 
naam loopen, voor uitga ng te late n afteekenen en aa n het se
cretariaat der K N. A. C. ter accoordbevi ndin g op te zenden; zoo
doende wordt hUil groote tast bespaard . Automobieten op eene 
triptiek of carnet ill het buitenland ingevoerd, mogen aldaar 
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niet verkocht worden, doch moeten binnen den duur van de 
geldigheid der triptieken of carnets beslis' weer uitgevoerd 
worden. 

Nationaliteitsbewijs voor de automobiel. 

Het is dringend noodzakelijk, om het Nationaliteitsbewijs al.
tijd mede op reis te nemen. 

(n het onge reede geraakte Nationaliteitsbewijzen kunnen niet 
anders dan met speciale mac htiging van den Minister van Fi-

.. nanCÎën door duplicaten worden vervangen. Ingeval van verlies 
moet' dus aan genoemden Minister een duplicaat aangevraagd 
worden, onder opgave waar en wann ee r het in het ongereede 
ge raakte is verstrekt. 

Leden wordt, in hun eigen belang, met den meesten na
druk op er gewezen, nooit een automobiel te koopen, zon
der zich eerst overtuigd te hebben, of er een nationaliteits
bewijs aanwezig is, welk bewijs met de automobiel afgeleverd 
moet worden. Indien dit nationaliteitsbewijs (bewijs dat 
het invoerrecht betaald is) niet aanwezig is, moet de koop 
niet definitief gesloten worden, ook niet in gevallen, dat 
gezegd wordt, dat het nationaliteitsbewijs nagezonden zal 
worden 

Indien de leden een automobiel naar het buitenland willen 
zenden om van een nieuwe carrosserie te laten voorzien, 
moden zij zich eerst tot het kantoor der invoerrechten in 
hun woonplaats wenden om deze zaak te regelen. daar zij 
anders, terugkomende aan de Nederlandsche grens, niet 
alleen voor de carrosserie, doch voor de geheele auto
mobiel invoerrecht moeten betalen, al kunnen zij het na
tionaliteitsbewijs overleggen. 

Luxemburg. 

Voor Luxemburg is het triptiek voor België geldig, wanneer 
men van den kant van Duitschland of Frankrijk Luxemburg 
binnenrijdt: van den kant van België is geen douane meer in 
Luxemburg. 

Duitsehland. 

D u i t s c het r i p tie ken. 

De triptieken zijn één jaar na datum van afgifte geldig. 
Gebruikte Duitsehe triptieken zijn slechts dan "in orde", 

wanneer het Stamblatt aan de voorzijde voor in- en uitgang af-
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geteekend is. Wanneer een Duitsch tri pli ek alleen aan de ach
terzijde van het Alistrittsblatt VOor uitgang is afgeteekend (de 
z. g . t ijd elijke uitga ng), is l1 et triptiek ni et in orde en kan het 
depo t niet teruggegeven worden. 

De Duit sclte triptieken zijn VOOr Beieren slech ts drie maanden 
geldig. 

De Duitsche douanekantoren zijn geopend van 71/ 2-12 v, m. 
en van 1-6 11. m., ook op ZOI1- en Feestdagen. 

Steuerkarlenlarief, ingaande op 1 Februari 1925. 

1. Voor motor"jtl1i~ef1. 
Bij een verblijf lot 15 dagen. 

" " 
" " 

" 
" 

" 30 JJ 

60 
" 

3 Reiehsmark. 
5 

10 
" 
" 

2. Voor {Jersrmenwagefls, met 

Bij een verblijf lot 2 dagen. 
uitzondering van Dutobussen. 

5 Reiehsmark. 

• , , , 

" 
, 

" 
" 

, , , 

5 
15 
30 
60 

" , 
, 

10 
20 
30 
60 

, 
, 
, 
, 

(Je dagen, d ie men in Duitschland blijft, behoeven niet op 
elka nd e r Ie volgen; d e Steu erkarte verliest echter ,hare geldigheid 
één jaar na datum van afgilie. 

Is Itet verblijf in Duitschland langer dan 60 opeenvolge nde 
dagen, dan valt men niet meer onder de bepalingen voor de toe
risten vastgesteld, doch ond e r die voor Duitsche wagens voor
geschreven. 

Verkoop van automobielen in onbezet Duitschland. 

Wann eer men een automobiel in het onbezette gebied van 
DuitscIlland wil verkoopen, wat natuurlijk volstrekt niet geoor. 
loofd is, wanneer men de automobiel op een triptiek heeft 
ingevoerd, moel men hiervoor een "Einfuhrbewilligung" en ver
dere inHchtingen aanvragen bij het Amt für Ein- und Ausfuhrbe
willigungen te Berlin, Untef den Lind en 12 j het is dus verboden 
een automobiel zonder voorafgaande aanvraag van dit invoerbewijs 
in onbezet Duitschland te verkoopen. 

Frankrijk. 

Om in Frankrijk te rijden, moet de automobiel ook voorzien 
zijn van een metalen plaatje, zichtbaar aangebracht, en waarop 
duidelijk leesbaar vermeld staan: naam, voorletters en woonplaats 
van den eigenaar van de automobiel. 
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De Taxe de séjour voor vreemde automobilisten in Frankrijk. 

Bij eerste binnenkomst in Frankrijk moeten vreemde automo
bilisten zich aan Ilet douanekanlOor voorzien van een gezegeld 
"laissez-passer"; de kosten hiervan zijn per maand: 

voor een automobiel met twee zitplaatsen 25 frcs ; 
voor een aulamobie l met meer dan twee zitplaatsen 50 tres. 
Dit " laissez-passer" vervangt de voor Fransche automobilistell 

voorgeschreven "permis de circulation", 
Zoo het verblijf in Frankrijk niet langer duurt dan 48uur(Zon

en Feestdagen ni et inbegrepen) kost het "laissez-passer" 3 tres. 
Voo r lan ger dan twee maande n per jaar is het "Iaissez-passer"_ 

ni et te krijgen; het jaar loopt van I Janu ari tot 31 December. 
Ver blijft een buitenlandsch automobilist langer dan twee maa n
den in Frankrijk, dan komt hij , voor wat betreft zijn automobiel, 
onder de bepalingen, voor ingezetenen van Frankrijk voorgeschre
ven en moet belasting als volgt be talen: 

Frs. 35.- per H.P. voor automobielen van 5 tot JO H.P. 
Frs. 44.- per H.P. van II tot 20 H.P. 
Frs. ó2. - per H.P. boven de 20 H.P. 
Voorbeeld: Voor een automobiel van 34 HP moet dus als volgt 

worden belaald: 

10 H.P. à Frs. 35. -
10 H.P. à Frs. 44 .-
14 H.P. à Frs. 52. -

Frs. 350 
Frs. 440 
Frs. 728 

Frs. 1528 

Deze bepalingen zijn vastgestel d bij de wet van 22 Maart 1924>. 

Bij de wet van 25 October 1924 is vastgesteld , dat elke 
vreemdeling, die langer dan 15 dagen in Frankrijk blijft en 
ouder is dan 15 jaar, zich binnen 48 uur na aankomst moet 
vervoegen aan het commissariaat van politie of aan het 
stadhuis Van de plaats waar hij verblijf houdt, om zich van· 
een identiteitskaart te voorzien. Ten gerieve der vreemde
lingen is echter vastgesteld, dat de aanvraag voor de iden
titeitskaarten mag geschieden door tusschenkomst van den
directeur van het hotel waar zij hun intrek nemen .of van
den persoon, die huisvest, mits de aanvrager in staat is vol
doende te kunnen bewijzen, dat zijne verklaringen juist zijn. 
Op verzoek worden aan dergelijke aanvragers de noodige 
formulieren uitgereikt, die behoorlijk ingevuld moeten wor
den en voorzien van 4 foto's van den persoon voor wien de 
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identiteitskaart aangevraagd wordt. Dezelfde foto's als die 
voorkomende op het paspoort of ander officiëel document, 
zullen worden goedgekeurd; anders moet de foto .en face" 
en zonder hoed, zijn genomen; tegelijkertijd moet het ver
schuldigde bedrag voldaan worden. 

Automobielen, voorzien van een Internationaal rijbewijs, moe
ten, 0111 in Frankrijk te rijden, vóór twee lantaarns met wit licht 
hebben en ach Ier één lantaarn met rood li cht, links geplaatst. 
Voor motorfietseu ééu licht vóór en eeu rood licht achter. 

Fransche triptieken. 

Het Fransche Iriptiek i s geldig een jaar, te rekenen vanaf den 
datum van afgifte. Op het Frausch e triptiek worden aan de 
achterzijde tijdelijke in- en uitgangen afgeteekend; deze uitgangen 
zijn echter ni et geld ig 0111 het depot te kunnen terugontvangen; 
hi ervo or moet het volet No. 3 aan de voorzijde voor definitieven 
uitgang afgeteekend zijn binnen den geldigheidsduur. 

Finland. 

Geldigheidsduur: een jaar vanaf den datum van afgifte. Indien 
een lid, dat Finland bezoekt, geen volkomen zekerh eid heeft, 
binnen het jaar 'weer naar Finland te gaan met dezelfde auto
mobiel, wordt hij dringend verzocht bij het verlaten van Finland 
het volet No. 3 aan de voorzijde vaar uitgang te laten afteekenen, 
daar anders de waarborgsom niet teruggeven kal) worden, 

Zweden. 

Het intern at ionaal rijbewijs is noodzakelijk; het moet bij binnen
komst worden ge:oond. Men ontvangt dan een rijbewijs, 2 maanden 
geldig, dal men door het geheele rijk mag rijden. 

Noorwegen. 

Aan de Noorweegsche grens mo et een "droit de circulation" 
betaald worden als volgt: 20 Kronen voor een verblijf van 14 
dagen, 50 KrOllen voo r een ve rbl ijf van 15 dagen tot 3 maanden. 

Bovendien moet er aan het hoofdbureau van politie een garantie 
worden gegeven van een waarde van ten minste 1000 Kronen, 
om eventueele schade te dekken. 

Denemarken . 

Aan de Denemarksche grens moet een "droit de circulation" 
betaald worden als volgt: 5 KrOllen voor een verblijf va ll 2 dagen, 

181 



" 

10 Kronen voor een verblijf van 8 dagen, 50 Kronen voor een 
verblijf van een maand; hiervoor geeft de Douane "permis de 
séjour" af, die steeds bij elke grensoverschrijdin g geviseerd 1110eten 
worden. Behalve het triptiek, het Internationaal Rijbewijs en de 
Permis de Séjour, moet aan de Denemarksche grens nog een 
premie voor een verzekering van aansprakelijkheid betaald worden 
als volgt: voor een verblijf van 1 - 2 dagen, voor een auto 6 
Kronen, voor een motorfiets 3.1/2 Kroon; voor een verblijf van 
3-8 .dagen respectievelijk 16 en 8 ' /. Kroon, voor een verb lijf 
van 9 - 30 dagen resp . 31 en 16 Kronen, en na den 30sten da g 
30 resp. 15 Kronen vaar 31 - 60 en 61 - 90 dagen. 

Oostenrijk: 

Het is verboden het Carnet de Passages en Douanes voor dit 
land te ge bruiken . Voor Öostenrijk moet men du s een afzonderl ij k 
triptiek aan vra ge n. 

De triptieken voor Oostenrijk zijn een jaar geldig vanaf 
den datum van afgifte. liet gebeurt wel eens, dat de Douane
beambten aan de Oostenrijksche grens den geldigheidsduur 
van het triptiek willekeurig verkorten . Automobilisten wordt 
ten sterkste aangeraden, in zulke gevallen zoo te protes
teeren, dat het niet gebeurt. 

Polen. 
Voor Polen zijn tri pti eken geldig ged urend e negentig dagen 

vanaf den dat um va n binn enko mst All ee n de houder va n het 
tripti ek mag van de automobiel gebruik maken , en moe t du s ook 
bij elke afteekenin g va n het tripti ek ze lf tege nw oordi g zijn. 

De cautie voor een Poolsc h tri pli ek is als vo l gt : 
250 guld en per 100 K.O. 

Van de Automobielklub Polski is het bericht ingekomen, 
dat automobilisten, die verzuimd hebben bij het verlaten 
van Polen hun triptiek voor definitieven uitgang te laten 
afteekenen, binnen den geldigheidsduur van het triptiek 
weer aan Poolsch douanekantoor hun automobiel moe ten 
vertoonen, om het triptiek aan de voorzijde definitief te 
laten afteekenen of het invoerrecht moeten betalen. Met 
consulaire of andere verklaringen om het triptiek te regelen, 
wordt in Polen in geen geval genoegen genomen. 

Spanje. 

Het triptiek is geldig gedurende éé n jaar na eers te binn enkomst. 
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Aulomob ili sten, die Spanje hezoeken, moeten aa n de Spaansche 
gren s, bij het overleggen van hun Spaansch triptiek of Carnet de 
Passages en Douanes ter afleekening voor in gang, een taxe van 10 
Pesetos betalen. 

Zwitserland. 

Het is verboden in Zwitserland automobielen definitief in te 
voeren van 2200 K.O. en zwaarder, zonder toes temming van de 
.Service des importations du Département Fédéral de l'Economie 
Publiqt!e" te Bern . Om het tourisme niet te bele mmeren, is de 
invoer op tripti ek of ca m et toegestaan. Leden, die Zwitserland 
bezoeken, wordt drillgend ve rzocht hunne automobielen binnell 
den geldigheidsduur van het triptiek of ca m et weer uit te voeren. 

Het tripti ek is ge ldi g een jaar , te rekenen vanaf den datum 
van afgifte. Binnen het jaa r moe t du s het triptiek, indi en het 
gebruikt is, op de voorzijde va n llet volet No. 3 voor definitieven 
uitgang afgeteekend zijn. De tijdelijke uilgangen, aan de achter
zijde aangeteekend, zijn niet geldig om de waarborgsom terug 
te krijge n. 

De Zwitsersche Douanekan!ilfen zijn geopend vall 8 - 12 V. tIl. 

en va n 2-6 n.m , ook op ZOIl- en Fees tdage n. 
De houders van Zwitsersche triptieken, waarop het ge

wicht te laag opgegeven staat, zijn blootgesteld aan een 
boete in Zwitserland. De Leden, die Zwitserland wenschen 
te bezoeken, moeten er dus aan denken bij het aanvragen 
van een triptiek of Carnet de Passages en Douanes het 
gewicht zeer ruim op te geven . 

Italië. 

Tri ptieken geld ig drie maanden na datum va n eerste binnen
komst. 
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Ter verkrijging van een Triptiek of Carnet 
vuile men dit formulier geheel en nauwkeurig in eu zen de het aall 
het Hoofdsecretar iaat de Kon. Ver. Java Motor Club te Semarang. 

De ondergeteekende (naam) .. .. ............ ........ .. .......................... . 
Voornamen (voluit) ................. .. ..................................... .. 
Wonende (volledig adres)........ . ......... . . 
Lidmaatschapsnummer K. V. J. M. c ....... . 

leen triptiek voor (land) .... · .... ······· .... ·· .. · .... ·1 doorhaten 
Verzoekt hem triptieken voor (landen) ................................... ~:r\a~~J 

een carnet de passages en douanes.............. wordt. 
te verstrek~en, voor het hieronder omschreven motorrijlUig: 
Soort (automobiel of motorrijtuig) .............................................. . .......... " 
Fabrieksmerk . ................. ............. .. .............. . 
Aan tal paard e krac h ten..... ............ ........................................................ . ....................... . 
Nummer van het chassis.............. ..................... . .......................... .. 
Nummer van den motor .... ............ .. ........................... . 
Fabrieksmerk van den mOlOr .. ............. . 
Aantal cylinders van den motor .. . 
Vorm der carrosserie .. 
Merk der carrosserie .. 
Totaal aantal zitplaatsen....... .. .......................................... ................. . 
Binnenwerksche bekleeding .. . ............... . 
Kleur van het rijtuig _ ....................................... .... .. 
Gewicht van de automobiel in (K. G.) ..... .. 
Ned. Indisch nummer (nummerbewijs) ................... . 
Waarde van het motorrijtuig (opg. in Hall. guldens) .. ................... . 
Vermoedelijken datum van vertrek ...... 

Ondergeteekende verklaart te weten dat bovengenoemd(e) 
document(en) in geen geval mag (mogen) worden gebruikt voor 
definitieven invoer van het motorrijtuig in eenig land, en verbindt 
zich dus dit binnen den bepaalden tijd te zullen uitvoeren en alle 
bestaande of nog uit te vaardigen voorschriften van de douane
administraties stipt te zullen uitvoeren . 

De ondergeteekende stelt zich voorts aansprakelijk voor alle 
hedragen, in welken vorm ook, welke gevorderd mochten worden 
wegens het niet nakomen van de voorschriften betreffende 
triptieken, carnets en /ot soortgelijke 'documenten, waaronder b.e
grepen die bedragen, welke, duor verandering der douanevoor
schriften gedurende den geldigheidsduur der bovengenoemde 
documenten verschuldigd mochten worden boven het bedrag der 
bij de afgifte der bovenbedoelde documenten bepaa lde waar
borgsommen. 
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Te ..................................................... den .. ......................... . .............. __ 19 ..... .. 
Hal/dteekening aal/vrager: 

Lid. K. V. I- M C. 

Zegel 
30 

cents. z. O. Z. 



Grootte der Waarborgsom: 
Voor BELGIË: 

Voor automobielen: tot en met 1800 K.G. f 144.- per 100 K.G. 
plus! 100.-bovenI800K.G.f 160.- per 100. - K.G. plus f 100.

Voor automobielen van DuitselI, Oostenrijkseh of Tsjechisch 
fabrikaat : tot en met 900 K.G . f 280.- per 100 K.O . plus 
/ 100. - boven 900 K.G. / 320.- per 100 K.O. plus / 100.

Voor motorrijwi elen: / 225.- per 100 KG. plus i 100.
Voor moto rrijwielen van D. O. of Tsj fabrikaat: f 300.- per 

100 K.O . plus f iOO.-
Voor FRANKRIJK: 75 pCt. va n de waarde: (is de wagen van 

Duitseh ofOostenrijksch fabrikaat dan 340 pCt.) 
" DUITSCHLAND: 
" eenmotorrijilligvan 5 t-IOO K.G . - /1000.- perIOOK.G. + 20 oio waarde. 

" 

" " 

101- 250 K.O. - " 700.
T 200/0 waarde . 

251 - 500 K.G. - " 500.+ 200/0 waarde. 

100 " 

100 

" " 501 - 1000 K.O. - 350.-" 100 " 

" " 

+ 200/0 waarde. 
boven 1000 K.G. -
+ 20% waarde. 

" ZWITSERLAND: f 50. - per 100 K.G. 

180. - " 100 " 

" ENGELAND: f 25.- voor iederen wagen. 
CZECHO SLOVAKIJE: 85 pCt. van de waarde. 
DENE.I1ARKEN : / 20. - per 100 K O. plus 5 pC .. van de 

waarde. 
ITALIË: /35. - per 100 KG plus 50 pCt. van de waarde. 

" NOORWEGEN: 33' /3 pCt. van de waarde. 
" OOSTENRIJK: f 100.- per 100 K.O. 
" POLEN: f 550 per 100 K.O. 
" ZWEDEN: 15 pCt. van de waarde. 
" SPclNJE: r 150.- per 100 K.O. 
" HONG -IRIJE: .r 4000. - voor iederen wagen. 
" MAROKKO: 12[12 pCt. van de waarde. 
" een (..c\RNET: (geldig voor België, Denemarken, Engeland, 

Frankrijk, Ita lië, Noorwegen , Spanje, Zweden 
en Zwitserland) 75 pCt. van de waarde; 
(is de wagen van Duitscllof Oostenrijkscll 
fabrikaat dan is de stort in g 340 pCt. 

Aan het Secretariaat van de K. N. A. C. bestaat gelegen heid 
tot verzekering tegen alle schaden der reisbagage. Bedoelde 
verzekering 'J kan worden afgesloten voor 1,3,6,9 en 12 maand en, 
resp. tegen een premie van 112 %, 1%, 1.75 "!o, 2.25 %, 2 'ia %, op 
welke premie voor de leden 5 '/'. reductie wordt toegestaan . 
Aan vraag-formulieren zijn aan het Secretariaat verkrijgbaar. 

I) geldende binnen Europa (excl. Italië, Spanje, Rusland, Balkan-landen) 
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Formulier voor Waarborgsom. 

Koninklijke Vereeniging Java Motor Club. - . 

Ondergeteekende, 
verbindt zich zonder eenig voorbehoud en onder 
afstanddoening van alle aan borgen toegekende 
voorrechten of andere wettelijke exceptien voor 
rekening van den Heer: .................... . 

op eerste vordering van of namens de Koninklijke Nederlandsche 
Automobiel Club aan haar te zull en betalen de som van: 

wegens het door ge noemden Heer eventuee l niet nakomen van 
zijn verplichtingen tege nover de Kon. Ned. Au!. Club, betreffende 
door hem van de Kon. Ned. Au!. Club ontvangen triptieken of 
carnets de passages en douanes zonder dat eenige gerechtelijke 
formaliteit zal worden gevorderd of eenig bewijs van verschul
di gdheid za l behoeven te worden ingeleverd. 

Te .... .. .................. , ... , den .................. .. .. .......... . 19 

Men wordt herinnerd aa n het zegel. 
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Ter verkrijging van een Internationaal Rijbewijs 

zende men dit formulier, nauwkeurig in gevuld met portret(ten) 
van deen) bestuurder(s), aan het Secretariaat der Kon. VeL J. M. C. 
Se,narang (Elk bewijs bevat ruimte voor de beschrijving van éen 
wagen en twee bestuurders). 

Gegevens omtrent het voertuig: 
( Naan1... ..................... . ................................................................................ . 

Eigenaar ( ~;~~:~~:t; ....................•••..•••••...•.•..•.•.••..•..........•........•......•.•... ....: 

Soort (automobiel of motorrijwiel) ................................. . 
Fabriek (merk) ..................................................... . 
Aantal P. K .......................................... ................................... . 
Fabrieksnummer van het chassis ............................................................................... . 

I Aantal cylinders ........ . ....................................................... ......... . 
Motor I Boring en sliJg der cylinders .................................. . 

\ Vorm ................................. ..... ...................................................................... . 

Koe ts w e r k IA Kal e'1u
ta
LI····Z·· ,· tpl a·a···t·s··e···'·1··.·.·.··· ..... . 

................. (vaste ' en losse tezamen) 
Gewicht van het voertuig .................... .................................................... . 
Nederlandsch-Indisch numm er (nummerbewiJs) ...................... . 

Gegevens omtrent den bestuurder of bestuurders: 
I. Naam .. ..... .............................................. ........................................... . ................ . 

Voornanlen ...................... . .................................................................. . 
Geboorteplaats ................................................ . 
Geboortedag en -jailr ................. .................... . ................. . 
Woonplaats ................................................................ . ........................ . 
Nummer Nederlandsch-Indiscll Rijbewijs (groe ne kaart) .. 

8. Naam ........................................................................................... . 
Voornanlen . ........................ .......... . .......................... . 
Geboorteplaats. . ....................................... ..................... .. 
Geboortedag en -jaar .......................................................................... . 
Woonplaats..... ..................... .. ..................................... .. 
Nummer Nederlandsch-Indisch Rijbewijs (groene kaart) 

Van eiken bestuurder moet een on opgeplakt portret, ter grootte 
van een vierkant met ± 4' /2 cM. zijde, worden bijgevoegd 
(Gelieve op de acilterzijde der foto's, ter voorkoming van abuizen, 
den naam te schrijven.) 
Men wordt herinnerd aan: 

Q . De ovale plaat met letters IN., groot model voor automo
bielen (Te verkrijgen voor leden aan het Secretariaat der J. M. c., 
tegen betaling van f 150). 

Het Interna tionaal Rijbewijs wordt den leden tegen betaling 
van f 6.-- verstrekt. De kosten voor niet-leden bedragen f 10.-, 
welk' bedrag tegelijk met de aanvraag moet worden ingezonden. 
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Aangifte voor het Li dmaatschap 

De Ondergeteekende, 

Voorletters: 
Naam : 
Beroep: .. . 
Woonplaa ts: . 

verzoekt opgenomen te worden als lid der 
Kon inklijke Vereeni gin g "Java Motor Club". 

Datum en re den van ontslag, zoo de candidaat vroeger 
reeds lid was der Club :... . ................................ ................. . 

I . h t b·t een aut omobiel of be,·den. sine ez, van van geen van 
een l11otorrij wiel 

Fabricaat ..... 
Aantal P. K . . 
Nummer der vergunning... . ................ . 
Wenscht zijn autokaart op linnen 

der kosten (f 5. _ ) _ ia_ . 
neen 

(Datum der aanmelding) .... 

(Handteekening van den candidaat). ..... 

en in étui tegen bijbetaling 

. ............. ... ........... 192 .......... . 

Dit aal/gijte-biljet, Ila invulling, ollder couvert 
te zendel/ aan het hoojdkantoor der KOI/. Ver. 
f. M. C. te Semarang. 
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Aangifte voor het Lidmaatschap 

De Ondergeteekende, 
Voorletters: 
Naam: ............ . 
Beroep: .. ................................................... . 
Woon plaats : .. . 

verzoekt opgenomen Ie worden als lid der 
Koninklijke Vereeniging ,.Java Motor Club". 

Datum en red en van ontslag, zoo de candidaat vroeger 
. eeds lid was de" Club: .......... . .................................................................. _ 

een autom obiel f 
Is in het bezit van een motorrijwi el 0 van geen van beiden. 

lFabricaat..... .. .. .......................... ........ .......... .... ................................................................... _ 
Aantal P . 1<' 
Nummer der vergunnin g . __ _ 
Wenscht zijn autokaart op linnen en in étui tegen bijbetaling 

der kosten (f 5 _ ) _ ia_ . 
nee n 

(Datum der aanmeldin g) .... . ....... 192 .. . 

( Ha ndteekening van den candidaat) .... 

'D it aangifte-biljet, na invulling, onder couvert 
te zenden aan het Hoofdkantoor der Kon . Ver. 
J. M. C. te Semarang. 
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REGELS VOOR ·DEN AUTOMOBILIST. 

1. Men houde st~eds rekeni ng met het overige verkeer en 
regele de snelheid daarnaar. 

2. Men bedenke, dat stof, slijk en rook nadeelig zijn voor men
schen, dieren , planten en voorwerpen. 

3. Men late alleen dáár den wagen op volle snelheid loopen, 
waar alle omstandigheden zulks mogelijk maken. 

4. Men rijde in bochten langzaam en aan den goeden kant en 
geve signalen, echter niet meer dan noodig is. 

5 Men hale nooit andere au tomobielen in bebouwde kommen . 
in en rijde hellingen langzaam af. 

6. Men geve steeds, door voorzichtig te rijden, een goed voor
beeld en bestrijde zoo op de meest doeltreffende wijze de 
vijanden van de automobiel. 

DE NOODZAKELIJKSTE GEBODEN VOOR 
CHAUFFEURS. 

I . Gedraagt U steeds als fatsoenlijk mensch. 
2. Wijk sleeds tijdig en voldoende uit. 
3. Matig Uw vaart als ge een andere auto passeert. 
4. Matig Uw vaart als er onrustig vee op den weg is. 
5. Matig Uw vaart in de bebouwde kommen. 
6. Geef steeds tijdig èn voldoende signalen. 
7. Rem steeds tijdig en gelijkmatig. 
8. Geef, waar druk verkeer is, steeds tijdig een teeken als gij 

wilt stoppen of rechts afslaan. 
9. Smee r niet te veel, opdat gij niet stinkt. 

10. Uw chauffeurs-eer ligt in het behoorlijk, niet in het hard 
rijd en. 

11 . Veroorzaak anderen niet onnoodig last. 
12. Belemmer nooit onnoodig het verkeer voor anderen. 
13. Laat Uw knatpot of sirene nooit onnoodig openstaan. 
14. Rijd niet onnoodig een andere auto voorbij. 
15. Zie niet neer op andere gebruikers van den weg. 
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MALEISCH. 

1. Inge tl ah sentiasa , bahwa toean ada sa toe orang jang beradat. 
2. Kaloe m. njimpang, se lamanja pada waktoe jang te tep dan 

tj oekoep. 

3. Katoe berdjoempa dengenlain auto, biar lah berdjalan perl ahall. 
4. Dji ka loe acta bi narang jang giras, dimana djalan, biarlah 

berdj alan perlahan. 

5. Dj ika loe ada didalem kota, djoega haroes berdjalan perla han. 
6. D jika loe kas i tengara, haroes kasi soeara jall g sedeng dan 

tj oekoep. 

7. Djikaloe brenti , ha roes jang sedeng dan ra ta. 
8 . Selamanja mi sti kasi tanda dj ikaloe pada dja lan jang rame, 

aken kasi berent i atau maoe berbeloek kakanan. 
9. Djangan terlaloe banjak, minjak, soepaja tidak berbaoe 

pengoek. 

10. Toean poenja chauffeurs haroes berlakoe jang pantes, 
djangan bandangken sadja djikaloe mendjalanken. 

11 . Djanganlah bikin soesahnja lain orang. 
12. Djangan bikin halangannja djalannja orang lain. 
13. D jangan gegaba boeka knalpot atau sirene ka loe tidak ada 

perl oenja. 

14. Djangan gegaba lantjangin lain auto, kaloe ti dak ada per
loenja. 

J 5, Djangan begitoe sengit kepada Jain orang jang soedah 
ambil dia poenja djalan sendiri. 

Barang siapa jang tidak menoeroet atoeran jang terse
boet di atas, njatalah dia itoe saloe orang jang tidak 
poenja adat sama sekali. 
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JAVAANseH. 

I. Sami dèn ènget, bilih sampéjan poeniko tijang ingkang 

soemerep ing toto krami. 
2. Manaw i njimpang, nganggéjo wak toe kang sedeng lan adjeg. 
3. Manawi papagan kalijan auto sanèsipoen, lampahipoen ing

kang lèrèh (tam ban). 
4. Manawi wonten kéwan ingkang giras won ten ing margi ,

lampahipoen ingkang lèrèh. 
5. Manawi wonten ing lebet kilo, oegi malampaho ingkang 

lèrèh . 
6. Manawi nganggé tengoro, nganggéjo soeoro ingkang sedeng 

sarto adjeg. 
7. Manawi kèndel ingkang sedeng lan radin . 
8. Selaminipoen jèn wonten ing papan ingkang ramé tansah 

mawijo tondo, bilih badé kèndel oetawi ménggok menen gen. 
9. Sampoen kakatahen nganggé lisah, mindak ambetipoen · 

wengoer. 
10. Chauffeur sampéjan nganggéjo kalakoean ingkang pantes . 

manawi nglampahaken sampoen dipoen bandangaken ké

m3won . 
11. Sampoen adamel soesahipoen tijang sanès. 
12. Sampoen adamel alangan marginipoen tijan g. 
13. Sampoen soelllionong ambikak knalpot oetawi siréné ma

nawi boten wonten perloenipoen. 
14. Sampoen soemlonong anglantjangi auto sanès, bilih boten 

won ten perloenipoen. 
15. Sampoen bengis dateng tijang sanès ingkang sampoen ngam

bah marginipoen pijambak. 
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Sinten-sinten in~kang boten manoet pranatan ing inggil 
poeniko, pratondo jèn tijang ingkang boten gadah adat 

babar pisan. 



MADOEREESCH. 

1. Kodhoe sampejan marlowaghi kadhi pan apa adhat se pantes . 
2. Sepat njempang, paseddhen d ihaoena ban seddhellg ellaqna. 
3. Palere. manabi sampejan tapangghi sareng motor lain. 
4. Palere, manabi bada ebin ropalla ghababalan. 
5. Palere e sepat kellnengan. se ramme oren ga. 
6. Mamonje latenger paseddheng djhaoena, ban paseddheng 

segghoeddha . 

7. Manabi amboewa, palere re seddheng djhaoena, ban pa
sadjane amboe. 

8. Manabi ramme oreng, kodhoe sampejan aberriq tatenger, 
kalamon terro amboewa otaba njempanga ka kangall. 

9. Amellnjaqe addjhaq pos-Ieppos, sopadja motorra taq baoewa. 
10. Toekang motor se alle alemman, bhoenten taq amargha 

semadjhalan santaq, tape sareng atoran se pantes. 
11. Manabi tadaq par lona, addjhaq map~keboe ka reng-oreng 

laen. 

12. Manabi tadaq partona, addjhaq lang-ngalange palebadhanna 
oreng laen . 

13. Manabi tadaq parlona, knalpo!ataba sireneaddjhaq edh igghal 
taboekkaq bisaos. 

t4. Manabi !adaq parlona, addjhaq njalep ka motor laen. 
15. Addjhaq ngapessaghi ka reng-oreng laen; se lloroq leba! 

ekaq i ssad j hoe ghan . 

Pa-sapa se taq noroq dhang-ondhang arija, ija djarija 
oreng re tadaq adhaddha. 
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SOENDANEESCH. 

1. Kedah dina engel koe sebab manehna eta djeulma noe 
priksa pangatoeran. 

2. Lamoen simpangan koedoe 'nganggo ngaleumpangken anoe 
tjekap neleres. 

3 . Lamoen petoekan djeung aulo sanés, oelah ngaleumpang
ken anoe ganljang. 

4. Lamoen aja binalang giras dina djalan, leumpang na 
koedoe anoe lereh. 

5. Lamoen dina kota r leumpangna koedoe a'noe lereh. 
6 . Lamoen make lengara, koedoe make soewara anoe Ijekap 

anoe leres. 
7. Lamoen euren, anoe tjekap dina rala. 
8 . Sela mina dina noe ramé koedoe maké landa, lamoen eut 

euren oe lawi ménggok kekanan. 
9. Oelah seueur maké min jak baoena bangoer. 

10. Chauffeur manehna koedoe nganggo kalakoewan noe reres, 
lamoen ngaleumpangken oelah kareras teing. 

11 . Oelah njieun soesahna djeulma sanésna. 
12. Oelah njieun alangannana koe djalan djeulma. 
13. Oei ah keboeroe boeka knalpot djeung sirene, lamoen teu 

aja parioena, 
14. Oelah ng1(lantjangken aulo noe sanés, lamoen leu aja 

parloena. 
15. Oelah soeka njeseuh ngleumpangi dina djalana balDer so

rangan. 
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Saha-saha noe teu noeroet dina pengatoeran di loehoer 
ijeu, koe tanda djeulma teu aja pengatoeran. 



VEILIGHEIDSREGELEN VOOR BEGINNENDE 
AUTOMOBILISTEN. 

Zij, die zoo juist hun rijbewijs gehaald hebben, moeten voora l 

niel denken, dat ze nu rijden kunnen en dat ze wagen en pas
sagiers veiJig en snel naar een andere stad kunnen brengen. 

Daartoe is veel meer noodig en wel in de eerste plaats rou tin e. 
De eene is daar vrij spoedig achter, terwijl de andere na jaren 

nog niet rijden kan. Iemand kan rijden wanneer inzittenden, ook 
automobilisten, zich volkomen safe voelen en lIiet de neiging 
krijgen in gedachte mede te sturen. 

Het is voor een goed automobilist buitengewoon vermoeiend 
als passagier mede te rijden in een auto, die slecht bestuurd wordt, 
want door het gevoel van onveiligheid dat hij heeft, kijkt hij mede 
uit, beoordeelt de situatie van andere voertuigen op den weg, 
berekent bochten, ja kan soms niet nalaten wanneer geremd moet 
word en, zijn voeten legen den vloer te drukken. Wanneer een 
automobili s t-passagier eell dergelijk gevoel heeft ka 11 ct e b e
st uu r der ni e t rij den; hij is niet safe, omdat hij niet zeker 
van ziellZelf noch van zijn machine is . 

Blijft de automobilist-passilgier echter rustig en onderhoudt hij 
zi ch met zijn medepassagiers zonder acht te slaan op den weg 
ell op de wijze waarop gereden wordt, dan kan men aannemen, 
dat de man achter het stuur rijd en kan. 

Hier volgen eenige raadgevingen aan beginnende automob ilisten; 
ze zullen goed doen deze in hun geheugen te prellten en waar 
noodig in praktijk te brengen. 

Het ontwikkelen van een zuiver oordeel is een essentieel iets 
voor het veilig chauffeeren. De goede chauffeur moet snelheid, 
afstand, ruimte, tijd en de bedoeling van een tegenligger of an
dere weggebruikers tegelijk en zuiver kunnen bcoordeelen in den 
kortst mogelijken tijd. Oog en hersenen moeten tezamen en snel 
elk wegprobleem uitwerken. Er mag niet geaarzeld worden en de 
antomobilist moet steeds bedenken, dat de veiligste wijze van 
handelen steeds de beste is. Men neme geen risico's. 

Onder het rijden mogen de hersenelI van den bestuurder Ilooit 
tot fust komen, maar steeds bezig zijn met elke zich voordoende 
omstandigheid. 

Het is voor den beginnenden bestuurder beter zich niet met 
conversatie in te laten. 

Wanneer men zijn aandacht steeds bepaalt tot het besturen en 
zich niet laat afleiden, zal men zich nimmer verrast gevoelen door 
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een plotseling opkomende nieuwe situatie. Men observeere onder 
het rijden iedereen en alles wat zich VÓÓr de auto bevindt; men 
handele steeds bij voorbaat en wachte niet tot het laatste mo
ment. 

Als men steeds vooruit denkt zal men nooit overrompeld worden. 
In een critieke situatie moet men geen onzekere kans wagen; 

m~n weet nooit wát er gebeuren kan. 
Wanneer men vanuit een zijweg een hoofdweg wil kruisen, 

moet men rekening houden met de snelheid, die een eveneenS 
kruisende auto hebben kan. Men overwege steeds ernstig of men 
den tijd heeft dit of dat te doen; is men daar niet volkomen ze
ker van, dan onthoude men zich. Beter "niet" met veili gheid dan 
"wel" met risico. 

Een goed automobilist denkt onder het rijden niet alleen voor 
zichzelf, maar ook voor de andere gebruikers van den weg, waar
onder er vaak velen zijn die de gebruiken niet kennen. 

Komt men van een zijweg op een hoofdweg, dan heeft de ge
bruiker van den hoofdweg steeds de voorkeur; zoonoodig moet 
de berijder van den zijweg geheel stoppen en zich ervan over
tuigen, dat de hoofdweg vrij is. 

De gebruiker van den hoofdweg kan altijd doorrijden, maar een 
goed automobilist zal bij eiken zijweg, alhoewel hij er niet toe 
verplicht is, omzichtig rijden en duidelijke signalen geven. 

De hoorn of claxon moet met overleg gebruikt worden; er zijn 
gevallen van ongelukken, juist veroorzaakt doornoodeloos schrik
aanjagen met een oorverscheurende claxon. Vooral bij het pas
seeren van schrikachtige dieren kan men beter de claxon buiten 
gebruik laten. 

Haast en veiligheid zijn twee gezworen vijanden; men kan 
beter eenige minuten later aankomen terwille der veiligheid, waar
bij men steeds bedenken moet, dat de bestuurder verantwoor
delijk is voor het leven zijn er passagiers, zoo niet altijd wettelijk 
dan toch altijd moreel. 

Aarzel niet; wil men het toch doen, doe het dan, wanneer er 
nog tijd is. Het te laat aarzelen veroorzaakt bijna alt ijd een on
geval. 

Een go ed en veili g rijder moet zelfvertrouwen bezitten en ge
heel bewust zijn van zijn verantwoordelijke positie. Hij moet nooit 
luisteren naar op- of aanmerkingen van inzittenden. Een auto kan 
slechts door één persoon bestuurd worden en dat is de chauffeur. 

Kan men een bocht niet overzien, dan rijde men langzaam. 
Men passeere no 0 i t een ander voertuig in een bocht. 
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Mi st men o p e en hellin g bij het overschakelen de ve rsn ellin g, 
dan aarze le men lIiet, doch Irekke onmiddellijk de handrem aall. 
Is een wagen ee nmaa l aan het achter uit rijden de hellin g af, dan 

is het te laat. 
~ij he t passeeren van ee n on ges lote n overweg kijke men goed 

rechts en links uit ; er z ijn na latige baanwachters en een tre in 
hee ft vaak 100 en meer meters noodig om te stoppen. 

Het ideaat van begi nnende automobi li ste n is snet rijd en; z ij 
vergeten dat zulks voor hun zelf en hunn e passagiers leve nsge
vaarlijk is . Men za l nooi t (betrekkelijk) vei li g, sn e I kunnen rijden , 
wanneer men niet ee rs t vei I i g kan rijd en met ma ti ge snelh eid. 

WENKEN TER BEVORDERING VAN EEN 
GEREGELD VERKEER 

Voor Voetgangers. 

1. Ho udt bij voorke ur de linkerzijde van den weg en wijkt 
e lkaa r on tm oe tende links uit. 

2. Loopt ni et dan bij noodzaak midden op de n rijweg en vooral 
nie t met 2 ol meer naast elkander. 

3 . Steekt den rijweg ove r tangs de n kortsten weg. 
4. Kijkt goed uit. a lvo rens den rijweg ove r te s teke n. 
5 . Staat op hoeken va n straten met druk ve rkee r niet onn ood ig 

s til en verSpert a ldus niet noodeloos den openbaren weg, 
opdat de vrije doorgang van voe rtui ge n niet belemm erd 
worde. 

Voor bestuurders van rijtuigen , handkarren, tjikars, 
automobielen, rijwielen en voor ruiters . 

1. Berij dt zoo veel mo gelijk de linkerzijd e van den weg en 
steek t. om rechts VÓór te rijden, niet ee rder over dan sl rikt 
lIood ig is. 

2. Haalt bij oillmoeten links uit , riJdt b ij he t ac ht erop rijden 
rechts vo orbij. De voorrijdende be hoort, na gewaa rschuwd 
te zijn, voldoende links uit te ha len. 

3 . Draagt zorg, onder het tijdi g geven van signalen, een zij straa t 
lin ks met kleine boc ht en een zijstraa t rechts met groote 
boc ht in te rijden. 
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4 Rijdt niet onnoodig naast elkaar en staat niet onnoodig 
-naast elk"nder ,til. 

5. Rijdt niet zonder noodzaak op de trambanen. 
6. Waarschuwt voetgangers duidelijk, wanneer dit ter voor

koming van aanrijding noodig is. 
7. Blijft van een stilstaanden tramwagen op zoodanigen afstand, 

dat het in- en uitstappen van passagiers geen belemmering 
ondervindt, en waartoe het soms noodig kan zijn stapvoets 
te rijden of stil te staan. 

8. Verbreekt nimmer als besluurder de orde van een marcIlee
renden troep of begrafenisstoet of optocht. Houdt daarloe 
stil op wegen van geringe breedte en rijdt aldaar nimmer 
dergelijke optochten voorbij. 

9. Rijdt niet of doet niet rijden zonder vergunning van den 
Voorzitter van den Gemeenteraad met twee of meer aan 
elkander verbonden of gekoppelde voertuigen op den open
baren weg. 

JO. Staat met een voertuig niet stil op een brug en doet daarop 
niet keeren. 

11. Laat op een nauwen rijweg uwe voertuigen slechts in één 
rij en aan één kant van den weg opstellen. 

12. Stelt uwe rijtuigen niet anders op, dan evenwijdig met de 
huizenrij en daar zoo dicllt mogelijk nabij, doch laat vol
doende ruimte over voor een voetganger tusschen de huizen 
en die voertuigen'. 

13. Laat bespannen rijtuigen niet onbeheerd staan. 
14. Plaatst uwe voertuigen of doet deze plaatsen in één rij aan 

de linkerzijde van den weg vóór een gesloten spoorweg
overgang of geopende brug 

t 5. Vervoer op rijtuigen, vracht- en handkarren geen goed, dat 
builen de uiteinden der beide assen uitsteekt. 

16 . Volgt als bestuurder van voertuigen te allen tijde den last 
op van de politie om onmiddellijk hetzij op- of door te 
rijden, hetzij stil te staan, hetzij sneller of langzamer te 
rijden, hetzij zich in een bepaalde richting te verwijderen. 
Die last kan mondeling of door een teeken met de hand 
gegeven worden. 

17. De opgeheven hand beteekent: stilstaan; voor op- of door
rijden wordt een wenk gegeven, in de richting, waarin 
op- of doorgereden moet worden. 
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duidt en indien hij stil llOudt, de zweep of arm lood recht 
omhoog steekt. Deze te eken s zijn bes temd vOor den politi e
agent ter plaatse aanwezig of voor de andere bestuurders. 

18, Voo rzie t uwe voertui gen op den openbaren weg - stil staande 
hi eronoer hegreren- tu sschen 6 uur 11. m. en h:l lf zes V.I11. 

van licht en zorgt, dat die ve rlichtin g behoorli jk is . 
19. Klapt als bestuurder op den openbaren weg niet met de 

zweep. 
20. Al s gij geen dienstdoende bediende op een voertui g zijt, 

kl emt U dan niet aan noch klimt op r ijlui gen, wanneer 
de ze voertuigen zich in beweging op den openbaren weg 
bevinden. 

21. Rijd t nimmer met een dusdanige sne lheid of op zoodani ge 
wij ze, dat de veiligheid en de vrijheid van het verkeer in 
ge vaar gebracht worden. 

22. Overdrijft het ge ven van geluidsignalen niet, de rust va n 
anderelI tvordt daardoor verstoord. 

23. Laa t of doet als bestuurder van een rij w iel hierop geen 
meerdere personen plaats nemen dan waarvoor het bestemd is. 

24. Laa t U als best uurder van een rijwi el ni et voorttrekken door 
in bewegin g zijnde rij tuigen, auto's, motorrijwielen, enz. 

25. Staat met uw voertnig nie t onnoodig st il op hoeken van 
straten met druk ve rkeer en verspert aldus ni et noodeloos 
den openbaren weg, opdat de vrije doorgang voor andere 
voer tui gen niet belemmerd warde. 

Het recht van voorkeur, 

Automobilisten , we bedoelen Ilier ni et de bezadigde rijders, 
zijn precies als kle in e kinderen, die altijd gel ij k will en hebben 
en steeds meenen, dat het rec ht aan hun kant is Deze eigenschap 
komt het sterkst naar voren bij wegkruisingen en bij smalle 
bruggen, waarbij elk automobilist voor zich ze lf den kt dat HIJ 
eerst mag passeeren en dat de andere perse wachten moet tot 
HIJ voorbij is. 

Dat dergelijke ideeën aanle iding kunnen geven tot ongevallen, 
ja tot soms zeer tragische ongevallen, is voldoende bekend; men 
kan geen dagblad opslaan of men vindt er in vermeld een bo tsin g 
tu sschen twee auto's op een w egkrui sin g of bij een smaIJ e brug. 

Op den weg van Soerabaia naar Lawang met zijn talrijke smalle 
bru ggen, die momenteel eindelijk verbreed worden, kan men bijna 
wekelijk s wrakken van auto 's zien li ggen, omdat twee elkaa r tegen 
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komende auto's, bei den het eer s t de brug wilden passeeren, 
terwijl er slechts ruimte is voor één. 

De bezadigde automobilist, die een brug nadert en in de verte 
een andere auto ziet komen aanstuiven, stopt kalm voor de brug 
en laat zijn tegenligger eerst passeeren, niet zoozeer uit beleefdheid 
dan wel uit welbegrepen eigenbelang om zeker te zijn geen 
ongeluk te krijgen. 

Met weg- of straatkruisingen precies hetzelfde, de politie
rapporten in de groote steden zijn daar om zulks te bevestigen. 

Zeker, bij de belangrijkste punten staan verkeersagenten ge
stationneerd, maar er zijn nog tal van andere kruisingen, waar 
geen agent staat en daar gebeuren dan ook de meeste ongelukken, 
omdat elk automobilist meent dat hij het recht van voorkeur 
heeft, dus éérst mag passeeren. 

Iedereen voelt dat hier een leemte is in de wetsbepalingen, 
die het verkeer regelen en het is te betreuren, dat de wet wel 
voorschrijft dat alle voertuigen links van den weg moeten rijden, 
maar niet zegt wat gedaan moet worden bij het passeeren van 
kruisingen of smalle bruggen, zood at deze materie geheel aan 
het beleid der automobilisten wordt overgelaten. 

Dit laatste zou nu niet zoo erg zijn, indi en alle autol]1obilisten 
over voldoende verantwoordelijkheidsbesef beschikten en de ge
vaarlijke punten slechts met de uiterste omzichtigheid naderden, 
doch we weten allen hoe roekeloos door velen en niet alleen 
Inlanders, gereden wordt. 

Nu bestaat er wel een soort wegetiquette, die voorschrijft, dat 
bij een kruising de berijder van den hoofdweg de voorkeur heeft, 
zoodat de berijder van den secundairen weg wachten moet, maar 
hoevelen weten iets af van wegetiquette; en hoe te handelen als 
twee hoofdwegen elkaar kruisen; bovendien zegt de wegetiquette 
niets van het passeeren van smalle bruggen en ook niets wanneer 
het betreft het passeeren van weggedeelten die gerepareerd worden] 
zoodat slechts een weghelft vrij is. 

Wel zegt het motorreglement. dat steeds zoo gereden moet 
worden. dat de veiligheid van het verkeer niet in gevaar worde 
gebracht, doch ook dat is weer een heel relatief begrip en voor 
vele autobestuurders onbegtijnelijk. 

Zoolang dus in deze geen wettelijke bepalingen in het leven 
geroepen worden zal het sukkelen blijven, want we kunnen nu 
wel in dit blad mededeelen, hoe in andere landen deze kwestie 
geregeld is en de bezadigde automobilisten zullen zich uit zich 
zelf daaraan ook wel houden, maar de groote massa zal zich 
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nergens aan storen en maar lukraak rijden "op hoop van zegen". 

In andere landen met name in Amerika is dit onderdeel 
van het verkeer uitmuntend geregeld. 

Bij een wegkruising hebben de ~ebruikers van den hoofd
weg steeds de voorkeur, zoodat bestuurders van voertuigen 
die uit den zijweg ko men slechts met groote omzichtiglleid 
den hoofdweg mogen naderen ja zelfs moeten stoppen en zich 
overtuigen dat de kruising vrij is. 

Zijn de wegen, die elkaar krui s en , beiden hoofdwegen, het
geen dan aange geven wordt door een paal of een lantaa rn 
midden in de kruising, dan moet in elk geval de vaart ver
mind erd worden, doch dan moet de automobilist stoppen 
voor wagens, die van rechts komen, welke de voolkeur hebb en . 
Ziet hij dus van rechts geen wa ge ns nadel en, dan kan hij door
rijden; die van links komen moeten we er voor hUil stoppen. 

Bij een eventueele aanrijding is het dan voor den rechter 
zeer gemakkelijk uit te maken wie schuld heeft. 

Wat de voorkeur bij smalle bru gge n betreft, die bestaan 
in Amerika niet; dat wil zeggen de bepalin gen bestaan niet, 
omdat de smalle bruggen niet bestaan in de groote verkeers
wegen waarop sne l gereden w ordt. Smalle bruggen is iets 
specifieks Hollandsch en het is w el typi sc h, da t ju is t wij, d ie 
een wereldreputatie hebben op watel bouwk undig gebied een 
geac harneerde voorliefde hebben voor smalle bruggen, zelfs 
in de grootste verkeerswegen zoowel in Holland als in Indië. 

Daarom zou hier bij elke brug een si gnaa l moeten s taan, 
aangeve nde aa n welken kant gestopt moe t wo rd en om tegen
li ggers de voorkeur te geven. 

V oor we ggedeelten, die gerepareerd worden en w aa rvan dus 
slechts d e he lft be rijd baa r is , li gt de op lossin g voo r de hand: 
imm ers d e wet bepaalt dat steeds links ge re de n moet worden, 
dus is he t linkergedee lte van den weg vrij, dan hebbe n de 
automobilisten, die door hun ri chtin g op dat we~gedtelte thuis 
hooren de voorkeur en de te gen li ggers moe ten w achten, omdat 
liet vrije gedeelte ten opzich te va n hun ri chting rechts ligt. 

Een mooi voorbeeld van gevaarl ijke wegkruisingen levert 
de Palmenlaan te Soerabaia; iedereen kent den Jl1Cloien kaars
rechten en spiegelgladden weg, die één K. M. lang is, doch 
gesneden w ordt door een vijftal secun daire kruiswegen, die de 

embongs vormen . Midden in de Palmen laan ligt een duhbel 
spoor voor de eleclrische baan . Ieder au tomobilis t voelt drlt 

hij, in die laan rijdende, het recht va n voorkeur heeft ten 

205 



opzichte van de gebruikers der zijstraten en dat is ook zoo; 
de Palmenlaan is dan ook de weg voor snelverkeer en wordt 
als zoodanig gebruikt. 

De haren rijzen te berge, wanneer men plotseling uit een 
der zijstraten een auto in volle vaart de Palmenlaan ziet 
oversteken zonder de minste voorzorgen en met het fatalisme, 
dat men alleen bij inlanders aantreft. Soms loopt het goed af, 
doch als toeva llig bij die kruising een snel rijdende auto aan 
komt snorren, dan is een aanrijding niet te vermijden en heeft 
men een "eerste klas" botsing die eiken reparateur doet wa
tertanden, het Stadsverband handen vol werk geeft en den 
verzekeraar met vertwijfeling aan zijn chèqueboek doet denken. 

Voorloopig kunnen we dus niets anders doen dan deze 
regelen in de aandacht der bezadigde automobilisten aanbevelen; 
van hun goed voorbeeld kan een opvoedende kracht uitgaan 
VOor de minder ervaren en roekelooze bestuurders. 

HET RIJDEN 

I. 

Inleiding. 

Als er iets bestaat dat in de laatste jaren in Indi~, en wel 
speciaal op Java, kolossaal is toegenomen, dan is dat "het auto
mobili sme". Iedereen en wel in 't bijzonder d!! vreemdeling, staat 
versteld van het groote aantal automobielen dat hier wordt aan
get roffen . En, geen wonder, de auto is op Java een behoefte 
geworden. De spoorwegen, ofschoon reeds heel veel verbeterd, 
kunnen toch nooit aan alle eischen van het reizend publiek 
voldoen. In de eerste plaats is men gebonden aan den weg, dien 
de treinen moeten volgen en aan de tijden van vertrek en aan
komst. Vele plaatsen liggen zoo verwijderd van de hoofdsteden, 
dat zij onmogelijk per trein in één dag kunnen worden bezocht. 
Des nachts staat het gehee le treinverkeer stop. In sommige 
s treken loopen in 't geheel geen treinen, etc. etc. In al deze ge
vallen komt de automobie l ons te hulp. 

Ook heeft de groote uitbreidin g van het gebruik van deze 
voertuigen een zeer goeden invloed gehad op de algemeene 
technische ontwikkeling. Mannen, die zich vroeger uitsluitend 
met hunne zaken bezig hielden , heeft men zien overgaan tot 
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de studie van tec hnische en industrieele vraagstukken , waarvoor 
zij vroeger den neu s zouden hehben opge haald . Zij heb ben ziell 
op de hoo gte gesteld van materialen, viln de geheimzinni gheden 
van de elec tri citeit De mail, die vroeger geen sp ijker in een 
plank kon slaan en hi erop zelfs trotseh was, hoC'rt men heden 
ten dage discuteerelI over cardans, differentieel, slag en boring 
alsof hij deskundige was, en, als men hem des Zondagsmorgens 
eens plotselin g thuis gaa t overvallen, vindt men hem onder zijn 
auto ligge n. Hij begrijpt nu het ontstaan en het gebruik van den 
electrischen stroom; de magneet en accu van zijn wagen verklaren 
hem, waarom de elechische lampen in zijJl huis !iellt geven en 
waarom de bel in de bijgebouwen overgaat, als hij in zij n voor
galerij op een kn op je drukt. 

Wij zijn thans de tijden voorbij. dat de auto een mode- en een 
luxe-artikel was, dat alleen moest di enen om veel mooie dames 
in veelleelijk s tof rond te laten toeren. Oe auto is een geb ru iks
artikel geworden. 

En. waar sleeds meer auto's worden aangeschaft en derl1alve 
't verkee r met deze vehikels ook meer en mee r toe nee mt , is ' t 
een noodzake lijkheid gewo rde n om niet alleen het mechanis me 
grondi g te hes tud ee ren, ec ht er ook, en dat wel in de eerste plaats, 
het gebruik van de aulamobiel. 

Hi ertoe moet nu dienen een reeks van opstel len, onder het 
opschrift: "H et Rijd en" , welke in volgorde zull en behandelen 
onderw erpen als: de eisehen, die aau een goed bes tuurder mo
geu word en geste ld; het rijden in bebouwde kommen en het 
rijd en buiten de stad; de weget iquette, enz., enz . 

11 . 

De Bestuurder. 

Alvoretl s wij ertoe overgaan te bespreken W<laraan de bestuur

der van een au to moe t voldoen om van zijn machine de beste 
di ensten te kunneu eischen en aan welke wetten hij zich moe t 
onderwerpen om de rechten van zijne med emense llen te eerb ie
digen, zullen wij eerst eens nagaan welke hoedanigheden elk 
bestuurder noodzakelij k moet bezitteu . 
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Eiken dag ontmoeten wij menschen, europeanen zoowel als 
inlanders, (en langzamerhand zelfs europeanen van beiderlei 
kunne) gezeten aan 't stuur van een auto, die nog veel, zeer veel 
zullen moeten leeren, voordat zij hun wagen meester zijn . En 
juist dat leeren schijnt zoo moeilijk te zijn. 

Als men eenmaal weet waarvoor stuurwiel, handles en pedalen 
dienen, denkt men al heel spoedig dat men de kunst van rijden 
te pakken heeft . 

Zeker! het besturen van een auto is eigenlijk maar kinderspel! 
Iedereen is in staat om 't stuurrad naar rechts te draaien als hij 
zijn auto in die richting wil doen zwenken en op een pedaal te 
trappen om den wagen tot staan te brengen. Het besturen van 
een auto is, welbeschouwd, veel eenvoudiger, dan het besturen 
van een span nukkige indische paardjes. Een auto heeft geen 
zenuwen en kent geen verzet I 

Maar, zich dan reeds een goed bestuurder te wanen is even 
dwaas als degene, die zich voor pianist uitgeeft omdat hij met 
één vinger .alle eendjes zwemmen in 't water" kan spelen. 

En werkelijk, als iedereen er eens op gaat letten en er een 
soort van studie van maakt. zal hij spoedig tot de ontdekking 
komen, dat nog slechts een heel klein gedeelte van de auto
mobilisten kunnen rijden. En dat moet veranderen . 

Wij moeten niet te spoedig denken dat wij al meesters zijn 
in de kunst. Hoe langer wij onszelven als leerlingen blijven 
beschouwen, die steeds klaar staan om iets te leeren, des te 
meer zullen wij het auto-rijden in den grond leeren. Wij moeten 
er naar streven om in alle opzichten een goed bestuurder te 
worden. 

De eerste vereischte vaar een goed bestuurder is koelbloedig
heid en deze hoedanigheid is zeer zeker heel lastig aan te leeren. 
Men bezit het of men bezit het niet . Door oefening en groote 
wilskracht kan eenige koelbloedigheid worden verkregen , doch 

• • je ware" wordt het nooit. Men moet er eigenlijk mee 
geboren zijn. 

Koelbloedigheid bezitten beteekent een dusdanige macht over 
zijn zenuwen hebben, dat geen enkele gebeurtenis ons plotseling 
het hoofd doet verliezen, dat wij dus steeds meester over ons 
zelven blijven. Wie koelbloedigheid bezit, mag geen vrees kennen, 
doch, mag ook niet roekeloos te werk gaan. 

Te veel voorzichtigheid wijst op angst, te veel durf wijst op 
't gemis aan voldoende koelbloeoigheia! Want, er bestaat een 
hemelsbreed verschil tusschen brutaliteit en koelbloedigheid. 
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Dit laatste bezit hij, die, bij een onverwachts incident onmiddelli.jk 
gereed is 0 111 het ge vaar af te wenden . Zijn koelb loedigheid doet 
hem snel handelen en ste lt tegenover plotselinge gevare n directe 
besluiten. 

De roeke looze daarentegen toont in zulke gevallen geen absolute 
kalmte, doch een soort van zenuwachtigheid, die hem vandaag 
of morge n parten spee lt. 

En die zijn er juist hee l veel, die maar ,raak" rijden en die 
zich erop toeleggen 0111 bijv. nog even tusschen twee rij luigen 
door te sc hi ete n om langs het hoofd van een paard te scheren, 
die overa l verschijnen als een onheil aanbrengend spoo k, dat 
onzichtbaar in 't stof verdwijnt. 

Hoe moeten wij zulke menschen, die door een dom me ijdelheid, 
of misschien wel doo r den drank geleid worden, noemen? Zij 
zijn de gevaarlijkste vijanden van de automobielsport! 

Nog ee nige teekenen van gebrek aan koelb loed ighe id van den 
persoon, die aan 't stuurrad zit: 

Zich nijd ig maken tege n een overwegwachter, die op zijn post 
staat en niet anders doet dan hetgeen hem is opgedragen om 
ongelukken te voorkomen. 

Opspelen tegen een kudde geiten of karbouwen, die den weg 
versperren (de bestuurder zal toch nooit in staat zijn om door 
toete ren of schreeuwen die dieren te doen veranderen in zwaluwen, 
die bij zijn aankomst we gvliegen) . 

Onhebbelijkheden zeggen aan te langzam e karrevoe rders, aan 
"slaapwandelende" inlanders, aan onbesuisde kinderen, aan 
"bin goenge" oude "nènèsH

• 

Grofheden van voorbij gange rs bea ntwoorden. 
Zich boos make n over een vu il e bougie, over een lekken band 

en dergelijke. 

No g vee l meer voorbeelden zouden wij kunnen aanhalen van 
gevalle n, waarbij een bestuurder kalm moet blijven. 

De wilskrac ht kan de koelbl oed ighei d hi erin te ge moet komen. 
Ons nijdig of driftig maken helpt immers toc h niet. 

En wat is koelbloedigheid niet een groote gave; als bij de 
een of andere onverwachte gebeu rteni s, die nog s1echts een 
fractie van een sec unde den tijd laat om den toestand te overzien 
en ove rd enken 't instinct den bestuurde r onmidde llijk zegt wat 
te doen om het gevaar te trachten af te wenden en hem de 
kalmte geeft om erin te slage n. 

Op deze zeer zeldzame gave berust eigen lijk de geheeIe 
bestu urderskunst. Toegerust met een flinke dosis koelbloedigheid. 
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taxeert men met één oogopslag een weg, die geschikt is om met 
groote snelheid te worden bereden; men taxeert pirect de hoe
grootheid van een ongeval.; men taxeert of dit of dat mogelijk 
is of niet. 

Men weet er zich altijd uit te redden en glimlacht bij alles I 
Als de koelbloedigheid de hoofdeigenschap is, die een goed 

bestuurder moet bezitten, volgt hierop onmiddellijk een tweede 
niet minder belangrijke hoedanigheid, die ook aan een goed 
chauffeur niet mag ontbreken. Deze tweede hoofdeigenschap is 
het "mechanisch instinkt". . 

Hij, die niet in staat is om ergens een spijker recht in te slaan 
en die zich geregeld op den linker duim slaat als hij een hamer 
moet gebruiken, die geen schroef ergens uit kan draaien zonder 
het hout te beschadigen, in een woord, die geen enkel gereed
schap weet te hanteeren, zal ook nimmer een goed bestuurder 
worden. 

Dat is een "bewijs van onverQ1ogen". 
Is hij echter knutselaar, houdt hij van "prutsen", kan hij met 

hamer, tang en schroevendraaier omgaan, dan zal hij zeker een 
goed bestuurder zijn of worden, natuurlijk onder voorbehoud dat 
hij de kostbaarste der noodige eigenschappen bezit. ...... de 
koelbloedigheid. 

Is hij bovendien nog techniker, dan zal hij zijn machine ge
makkelijker en sneller begrijpen, hij zal haar beter behandelen 
en haar beschouwen als éen teer schepseltje, dat groote zorg 
behoeft; hij zal zich aan zijn motor hech\en, omdat hij zal begrijpen 
wat hij van haar kan v~rgen, wat zij in staat is te verrichten en 
wat niet. 

Een goed bestuurder zal zijn machine in de kleinste bijzon
derheden kennen. 

Er zullen geen geheimen meer voor hem bestaan. Hij zal zich 
steeds welen te redden, omdat niets hem meer vreemd zal zijn. 
Nooit zal men van hem hooren als zijn wagen eens een enkelen 
keer aan den weg blijft staan: "Wat moeten wij nu beginnen!" 

Lalen wij eens een keuze doen uit eenige bestuurders, die aan 
de hiervoor omschreven eischen voldoen; die dus de twee ge
noemde hoofdeigenschappen, koelbloedigheid en technische aanleg 
bezitten. Wij zoeken er twee uit. Zullen deze twee nu op uniforme 
wijze hun wagen besturen? Wel neen! Er zal steeds verschil 
blijven bestaan. De eene zal op veel aangenamer manier, met 
veel meer sierlijkheid, met veel meer gevoel ziin wagen leiden 
dan een andere, die toch ook bekend staat als een uitstekend 
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bestuurder en volgeus de regelen der kuust rijdt. Elke bestuurder 
heeft zoo zijn eigen "stijl" van rijden, omdat ook ieder zijn eigen 
temperament heeft. Er zijn uitstekende bestnurders, die hun wagen 
bellandelen met een geestkracht eu zachtheid, welke geheel samen
vloe ien. AI hun bewegingen loopen in elkaar. 

AI hun manoeuvres zijn gebonden, !TIen merkt Ilimmer de 
overgangen, omdat hun besluiten sne l worden genomen en hun 
spieren onmiddellijk, zonder morren, de hersenen gehoor
zamen. 

Anderen daarentegen zijn handig en zenuwachtig tegelijk. Zij 
maken korte bewegingen; sturen goed maar onaangenaam, niet 
sierlijk, het doet de inzittenden onaangenaam aan. 

De auto openbaart heel snel het karakter en zelfs de aandoe
ningen van zijn bestuurder, omdat de auto is samengesteld uit 
-organen, welke uitermate gevoelig zijn, 200al5 de gaspedaal, de 
koppeling, het stuur, de remmen, etc. 

Een kalm waarnemer zal uit de wijze, waarop iemand zijn 
wagen bestuurt, al heel spoedig kunnen opmaken, welke goede 
hoedanigheden de bestuurder bezit en welke hij mist. 

IJl. 

Eenige wenken. 

Een der belangrijkste dingen waarop de bestuurde r van een 
<l uto steeds tIloet letten is de gesteldheid van den grond, dien hij 
berijdt. Dat wil niet zeggen, dat 11 ij doorloopend zijn oogen daarop 
gevestigd moet houden; 11et moet een gewoonte worden en 
{)nbewllst worden gedaan . 

Een hes tullrder bestaat eigenlijk uit twee wezens, het eCIlC 

uitsluitend handelend met verstand, blijft bijna altijd buiten be 
scho uwing; het andere daarentegen , dat alles uit instinct verricht, 
werkt voortdurelld. Hoe dikwijls komt het niet voor, dat een 
bestuurder bemerkt, dat zijn gedachten waren afgedwaald en hij 
zich een oogellb l ik heel ergens anders bevond, ver van zijn 
automobie l, totdat hij zich plotseling zijn groote verantwoorde
lijkheid herinnert. En toch i s gedurende die "afwezigheid" geen 
en kele fout in het besturell gemaakt, omdat het wezen dat uit 
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instinct handelde achter het stuur zat, terwijl het wezen dat alles 
met verstand doet een slippertje maakte. En die wezensplitsing,. 
die trouwens vrijwel overal wordt opgemerkt waar het. routinewerk 
betreft, en die den bestuurder geestesarbeid bespaart, maakt het 
besturen van een auto, zelfs gedurende lange tochten, minder 
vermoeiend. 

We raken echter van ons onderwerp af. Zooals gezegd moet 
de weg een reden van voortdurende oplettendheid zijn voorden 
bestuurder, omdat de grond met den motor de groote factor is 
voor de voortstuwende kracht van de auto en de grond met de 
stuurinrichting de groote factor is voor het sturen. Op eer. 
goeden weg loopt en stuurt een wagen prachtig; op eer. 
slechten weg kan een auto zelfs blijven steken ten spijt van 
'den motor, of niet meer naar het stuur luisteren ten spijt van 
den bestuurder. Bovendien 'is de grond - en laat ons dat toch 
vooral niet vergeten - de groote factor voor het remm en var. 
den wagen. Er zijn wegen, waarop een wagen twee maal meer 
tijd noodig heeft 0111 te stoppen dan op andere en dat in weer
wil van de beste remmen. 

Het bestudeeren van den grond is derhalve een der eerste 
vereischten van hem, die een wagen bestuurt. De weg is onze 
vriend , maar hij kan ook tegelijk onze vijand zijn; wij m06ter. 
hem steeds .in de gaten hallden". Als de weg goed is, d. w . z. 
vlak en ruw genoeg om de noodige wrijving toe te laten, die de 
drijfwielen noodig hebben om, door den motor gedreven, mei 
hun vracht vooruit te komen, en als bovendien de grond alle 
oneffenheden mist, welke den wagen kunnen doen schokken, 
dan bevindt de wagen zich in de beste conditi~, wat betreft 
het oppervlak waarover hij moet rollen. Hij loopt dan als eer. 
bal over het biljart. 

Is het dan nu het gunstige tijdstip om den wagen zijn ma
ximum snelheid te doen loopen? Natuurlijk. Als men den wa
gen onder deze omstandigheden niet laat doen wat hij kan, 
zal zich nooit beter gelegenheid voordoen. En is het dan ntl 
het gunstige tijdstip om den wagen bijv. met één hand te 
besturen, omdat het juist thans zoo gemakkelijk is? Oh neen. 
Want. wij herhalen het, de grond is een vijandelijke vriend, 
op wien men nooit te veel mag bouwen. Over het algemeen. 
moet men bij graalere snelheden met meer zekerheid het 
stuurrad behandelen en niet te veel vertrouwen hebben in. 
den goeden weg. Men mag met één hand sturen als de weg, 
heel slecht is en de wagen heel langzaam loopt. 
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Zelfs op een prachtigelI we g zal een verstandige bestuurder 
z ijn stuurrad steeds met twee hand en vas thoud en; ni et krampachtig 
maar losjes, hetgeen onmisbaar is voor een j uiste besturin g 

Hij moe t er steeds aan denken, dat de stuurinrichting van 
<lnze wagens niet volkomen onverzetbaar (irréversible) is; 
-dat een schok op de voorwielen zeer ern stige gevolgen kan 
/lebben, vooral dán, als de bestuurder er niet op voorh ere id is. 
Al s de wagen Itard loopt, gebeuren deze veranderingen in de 
stuurrichting steeds zeer plotselin g en moet men ze dus ook 
terechtstellen door een plotselinge handelin g, welke bij in
s tinct moet geschieden, waarover men niet den tijd heeft na 
te denken; nimmer zouden de hersenen den tijd hebben om te 
overdenken en een bevel te geven aan de armspieren in 11 et 
soms zoo kl ein e deel van een seconde, dat, bij groote snelheid, 
twee riChtin gen van den wagen scheidt. Het is eell rdlexbewe

.ging, die in zulke gevallen steeds ingrijpt. 
Hij, die dus bij groote snelheid, ze lfs op pra chtigen weg, het 

s tuurrad met één hand houdt, hetzij om een zakdoek te ge
bruiken, hetzij om te lOonen, dat hij rijden kan (want er zijn, 
dlelaas, altijd menschen die graag "geuren", ze lfs tegenover 
de boomen aan den weg, (zelfs tegen zich ze i ven), handelt 
roekeloos. tart het noodlo t. 

Duizend maal zal het goed afloopen, de 100 I ste keer slaat 
hij met zijn auto tegen een boom of een muur en dan is er geen 
I002de maal meer. Dan is het te laat! 

De voorwielen kunnen een steen ontmoeten, die door den 
bestuurder niet was opgemerkt; zij kunn en ook onverwacht s 

l n een geul komen, waarin zij worden geleid als in ee ll rail. 
Dit laatste kan evengoed plaats vi nden met Ut:: achtt::rw ielell 

als met de voor wi elen ; men merkt soms, zelfs op een prach 
~ i gen w eg, dat het achterdeel van den wagen eenigsz ill s zij 

waarts uitw ijkt. De oorzaak hiervan kan zijn een onzichtbare 
geu l in den weg, welken de achterwielen wenschen te volgen , 
w ant, zooa ls wiJ genoegzaam weten, hebben de drijfwie len al 
ti jd neiging 0 111 de stuurwiel en vooruit te kome n. 

Wij hebben dan ook bijna altijd kunnen constateeren, da t 
"uto-ongelukken met doodelijken afloop steeds plaats vinden 
<lp de mooiste wegen. W ij herhalen nogmaa ls : de prachtigste 
~veg b\iilt steeds de gevaarlijkste. 

Het komt niet zelden voor, dat dwars over den weg rails 
ioopen, en wel vooral in suikerstrekell. Op vele plaatsen zijn 
deze aangegeven door waarschuwingsborden , doch Iliet overal ; 
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men bemerkt die rails, als men ze reeds op vrij korten afstand 
is genaderd. Bij instinct wordt een trap op het voetrempedaal 
gegeven; heeft de bestuurder één han~ aan het stuur en de 
wagen loopt langzaam, dan zal er niets gebeuren; maar, als de 
vaart groot is, zal de wagen, die bij plotseling remmen altijd 
meI' het achterdeel zijwaarts uitwijkt, niet door een directe stuur
beweging weer in het rechte spoor worden gebracht, en, als de 
afwezige hand eindelijk het stuurrad heeft ge'grepen, heeft de 
wagen reeds een eind in de verkeerde richting afgelegd. Het 
gevolg behoeft nu niet direct een ongeluk te zijn, maar, op zijr> 
minst genomen, ondervinden de inzittenden toch een onaangename 
gewaarwording. En een goed bestuurder denkt steeds aan zijne 
mede-passagiers en zal alles vermijden wat hun onaangenaam 
kan zijn. 

Hetzelfde gebeurt als de bestuurder plotseling een vonder ol> 
zijn weg ontmoet. Hij remt onmiddellijk krachtig, doch negen 
van de tien keer was de vaart nog te groot en krijgen de assen 
van de wielen een f1inken schok. De inzittenden worden de lucht 
ingegooid en komen zeer onzacht weer op de kussen& neer. AI& 
de schok hevig is geweest kan de bestuurder ervan overtuigd 
zijn, dat zijn wagen eenige schade heeft opgeloopen; hij zal die 
schade misschien niet direct bemerken, maar wij kunnen hem 
verzekeren, dat zij ontstaan is; misschien is een veerblad slecht:> 
gebroken, maar misschien is 't chassis wel ontzet en zal de ge
heele machine hieronder gaan lijden. Na eenigen tijd is 't incidentje 
vergeten, maar de wagen begint hier en daar abnormale slijtage 
te vertoon en, begint een beetje "raar" te doen en ...... de fabrikant 
krijgt de schuld; de wagen deugt niet. En als de bestuurder 
zich zijn te groote vaart wel herinnert en hem het hevige schok
ken van eenigen tijd geleden wel in de gedachten komt, dan 
nog is gewoonlijk zijn opmerking: "Ja, maar daar moet een wagen 
toch tegen kunnen. anders heb ik er niets aan". 

En dat is verkeerd gesproken, alles heeft zijn grenzen. De 
snelheid, waarmede wordt . gereden, moet in evenredigheid zijn 
met de gesteldheid van den weg. Men zal toch niet verwach
ten dat een expresstrein . met eên vaart van 90 K.M. over een 
trambaan gaat rijden, welke is aan~elegd Voor een "Secundärbahn" 
met 20 KM. maximum snelheid? In industrieele streken, waar 
veel gerij is en, zooals gezegd, speciaal in de omgeving van 
suikerfahrieken, zijn gewoonlijk de wegen, tengevolge van het 
zware karren transport, zeer slecht. Zij vormen vrijwel een aan
eenschakeling van kuilen, geulen en gaten. Wie nu op zulke 
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wegen toch gaat " jakkeren" handelt zeer onverstandig. Een t<e'je 
minder haast zal hem een boel onaangenaamheden besparen. Als 
een weg slecht is en beslikt en de wagen rijdt langzaam, komen 
e r hoogstens een paar modderspatten op, welke bij thuiskomst 
heel gemakkelijk worden verwijderd; rijdt de wagen ec hter hard, 
dan bestaat alle kans om een veer te breken, of een as, of een wiel, 
of nog erger, en dat is niet zoo eenvoudig onderwe g te herstelle n. 

Een verstandig bestuurder rijdt op een slechten weg steeds 
langzaam, brengt zijn snelheid desnoods terug tot die van een 
wandelaar en is het spreekwoord gedachtig: haastige spoed is 
zelden goed. Hij zoekt de beste plekjes uit en zorgt met zijn 
wielen uit de karrensporen te blijven, omdat dan het st uren 
lastiger wordt, doordat die sporen soms tamelijk diep kunnen 
zijn en niet steeds evenwijdig loopen. Zijn de wielen erin en 
wijken die sporen uit, dan loopt men kan s dat de voorwielen 
worden ontzet en dus ook de stuurinrichting. Het gevolg is dat 
die voorwielen niet meer "sporen"; gevolg ... ... onverklaarbaar 
groote bandenslijtage aan de voorwielen . 

Als dwars over den weg diepe geulen ligge n, bijv. bij het 
passeeren van een kruisweg, zullen deze voorzichtig worden 
overgestoken en zal de bestuurder even een lichten druk uit
oefenen op het rempedaal. opdat de voorwielen van den wagen 
niet met een schok in de geul vallen. Ook zullen die geulen 
onder een rechten hoek worden genomen, tenminste, onder zoo 
groot mogelijken hoek, opdat de voorwielen niet in de geul 
worden geleid. 

Soms kunnen die geulen zeer diep zijn, zoodat de onderkant 
van den motor even den grond raakt. Zoodra de bestuurder met 
zijn wagen over die hindernis is, zal hij even stoppen en onder
zoeken of daardoor geen deelen van het mechanisme zijn verze t. 
Ofschoon dit bij den tegenwoordigen bouw der wagens bijna 
onmogelijk is, omdat de meeste wagens hun mechanism e vrij 
hoog boven den gro nd hebben, en dit bovendien door eene plaat 
wordt beschermd, kwam het vroeger nog al eens voor spec iaal 
bij kleine lage wagens; een aftapkraantje onder het carter kan 
afgebroken zijn en loopt al de olie uit de machine, het geen pas 
wordt ontdekt a ls de motor langzamer begint te draaien, tenge
volge van 't warm worden der drooggeloopen metalen. 

Eenzelfde gevaar bestaat bij 't oversteken van rails, welke ge
woonlijk bij overwegen een opeenvolging van bulten vormen . Met 
te groote vaart hier overheen te gaan, kan ernstige beschad iging 
ten gevolge hebben. 
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Nog wenschen wij te wijzen op het gevaar van alle mogelijke 
kleinere hind ern isse n, welke men op zijn weg kan ontmoeten, 
zooals steenen, takken, een leege flesch; zelfs een oude hoed of 
een in elkaar gefro mm elde krant kan ramp zalig zijn voor een der 
banden, die er over rolt. Die hoed of die krant kan een plankje 
met spijkers of een stuk van een flesch bevalten, met opzer daar 
neergelegd om den berijder een koopje te doen snappen. 

De automobiel ontmoet op zijn weg nog eenige vijanden, waar
onder dè tramrails een gewichtige plaats innemen. Ofsc hoon in 
't algemeen genomen in Indië niel zooveel rails worden gevonden 
en derhal ve het gevaar daaraan verbonden ook niet zoo groot is 
als in Europa, verdient het toch wel aanbeveling om dezen vijand 
ook even ter sprake te brengen. 

Wij bedoe len hi er speciaal de tramrails, die door straten loopen 
en waarvan dus de bovenkant ge lijk komt te liggen met het op
pervlak 'van den weg. 

De-grootste fout, die een automobilist kan begaan is om met 
zijn wagen die tramrails te gaan volgen, d. w. z. op die rails te 
gaan rijden omdat zij ongeveer dezelfde wijdte hebben als de 
wielen van een a uto en derhalve de wielen minder weerstand 
onde rvinden . Op sommige plaatsen zijn die rails ietwat wegge
gelakt of is de straat iets hooger en worden de banden zoo
doende genoodzaakt om in een gleuf te rollen. 

Moet de best uurder nu plotseling die rails verlaten, dan 
lui steren de wielen niet of zeer moeilijk naar het stuur, omdar 
zlij, in die gle uf loo pend, niet zijwaarts uitwijken kunnen, 
w~lke moeite de bestuurder zich dan ook geef!, alles rever
geefs en is -ee n botsing in zoo'n geval bijna onvermijdelijk, 
omdat de best uurd er van het andere vehikel ni et weet en 
niet denkt dat hij , die hem daar tegemoet komt, niet op zij 
kan gaan . Hij rekent dus nog steeds op een zijwaartsche 
manoeuvre. 

Om zich uit deze netelige positie te kunnen redden bestaat 
slechts een middel. De bestuurder moet zij n wagen ge he el tot 
stilstand brengen, het stuurrad zoo veel mogelijk naar een kanr 
draaien en dan langzaam inkoppelen. Op deze wijze heef! hij 
kans van slagen I 

Het komt vee lvuldig voor, dat de rails boven den grond uit
steken. Als de automobilist ze onder een rechten hoek over
steekt, gebeurt er niets, maar als de hoek min of meer scherp 
is dan glijden de wielen langs de rails en hij is zijn stuu r 
kwijt. 
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Wij geven d-:ln ook eiken automobilist in overweging 0111 in 
't algemeen alles wat rail is te mijden. Rails zullen hem nooit 
bii manoeuvreeren helpen, Illaar wel tegenwerken en soms zei! 
zeer ernstig! 

Alvorens geheel van dit onderwerp af te stappen willen wij 
no~ een hindernis behandelen, waarvan de autobestuurders 
in Ind ië wel het meeste te lijden hebben. Deze hindernissen 
komen hoofdzakelijk voor in den tijd dat de wegen worden 
hersteld. Wij bedoelen ...... . .... . steenslag. 

Steenslag is niet zoo ernstig voor het besturen van den 
wagen, dan wel voor de banden, die thans verplicht worden 
op messen te loopen. En die messen zijn 't gevaarlijkst ,als het 
geregend heelt, of als de weg begoten is, want, zooals een 
ieder weet. laat rubber zich 't gemakkelijkst snijden met een 
nat mes. 

Wat moet de bestuurder in zoo'n geval doen? In de eerste 
plaats moet hij onmiddellijk vaart minderen, opdat de banden 
van de wielen niet met vaart tegen den steenslag aankomen . 
Het spreekt van zelf, dat de drijfwielen hier 't grootste gevaar 
loopen, niet omdai zij misschien zwaarder belast zijn dan de 
voorwielen, maar juist omdat zij den wagen drijven. Zij grij
pen zich vast in den weg en beschadigen derhalve ook gemak
kelijker dan de voorwielen, die uitsluitend rollen. 

Als de wagen met groote vaart over dezen steenslag wordt 
gedreven, zullen de verwondingen door de scherpe steen en 
aan de banden toegebracht nog veel ernstiger zijn, omdat de 
achterwielen nu niet alleen met meer kracht op de steenslag, 
waarop zij zich trachten voort te bewegen, zullen moeten in
grijpen, doch ook omdat de wagen schokken krijgt tengevolge
van de oneffenheden van den weg. De banden zullen nu met 
meer hevigheid met den steenslag in aanraking komen en zul
len de gevolgen hiervan nog ernstiger zijn naarmate de wagen 
zwaarder beladen is . 

Gaat de wagen met kalme vaart over den steenslag, dan 
zullen de banden uitsluitend te lijden hebben van het zich 
vastgrijpen in de steen en. 

Is de afstand dien de wagen over den steenslag moet afleg
gen niet te lang en is de snelheid van den wagen voldoende 
om met eigen vaart erover te komen, dan moet de bestuurder 

debrayeerelI. Nu rollen alle wielen met hun vracht over het 
slechte stuk weg en hebben de achterwielen veel minder te 
lijden. 
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• 

Deze methode kan echter heel zelden worden toegepast, omdat 
het met steenslag bedekt stuk weg gewoonlijk te lang is en 
bovendien zoo remmend werkt, dat de wagen er met eigen 
vaart niet geheel over kan komen. De wagen loopt dan de kans 
om midden in de hindernis te blijven steken en dat moet in 
elk geval worden vermed~ll, want stoppen heelt tengevolge het 
weer moeten aanzetten van den wagen , m.a. w. het uitoefenen 
van een grooten druk van de drijfwielen op den steenslag; gevolg: 
groote beschadiging der achterbanden, hetgeen juist voorkomen 
moet worden . 

De juiste wijze van handelen in geval men steenslag op zijn' 
weg ontmoet is vooreerst: vaart verminderen en overschakelen 
op de kleinste versnelling, dan weinig gas gevende, over de 
hind ern is heen rollen. De wagen krijgt dan heel weinig schokken, 
loopt geen kans om midden in de hindernis te blijven steken en 
komt er met de minst mogelijke beschadiging overheen. Het 
spreekt vanzelf, dat al~ men kans ziet om de wielen van een 
kant van den wagen opzij van den steenslag te doelt loopen, 
men dat moet doen; zooiets is werkelijk een buitenkansje. 

Wij voegen hier nog aan toe, . dat de banden hard opgepompt 
moelen zijn; slappe banden en steenslag zijn als vuur en 
water! 

Klimmen en Dalen. Over klimmen en dalen zijn reeds heel 
wat theorieën verschenen en zullen wij dan ook niet te lang bij 
deze onderwerpen stil staan. 

Het klimmen is niet zoo gemakkelijk als 't wel lijkt en hangt 
de klimcapaciteit van een auto, hoe vreemd het ook moge klin
ken, grootendeels af van de handigheid van den bestuurder. In 
bergterrein komt het er op aan om uit een wagen te kunnen 
halen wat er uit te halen is Ook is een der factoren: bekendheid 
met het terrein. In de eerste plaats zal een automobilist eraan 
denken, dat zijn auto een gangwissel heeft gekregen om dien te 
gebrui ken en zal hij derhalve niet het uiterste van zijne machine 
vergen. Hij zal niet uitgaan van het idee: wagen .XYZ" haalt die 
en die hellin g op de zoo vee Is Ie versnelling, dus mijn wagen 
moet het ook kunnen, want dal hangt geheel af van de consttuctie 
der tandraderen. 

Vooral in bergterrein zal men kunnen opmerken, dat soms 
een wagen met een motor van geringere capaciteit meer presteert 
dan een wagen met een motor van meer kracht en is dit alleen 
Ie wijlen aan de constructie van de andere onderdeelen van het 
mechanisme. 
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De Bestuurder van een auto zal in bergterrein steeds op ziin 
motor en op den weg letien . Bemerkt hij, dat, terwijl hij zij ne 
machin e op volle capacileit heeft gebracht, deze loc h hare loere n 
begin t te minderen, dan moet hij niet la l men met ove r te schakele n 
op een kleinere versnelling. Doet hij dat nier vl ug genoeg, dan 
beslaai er groote kans, dat hij zijn molor niet meer op "loeren" 
zal kunnen krijgen, d. w. z. dat hij zij n molor niel meer op vo lle 
capaciteit za l k unn en terugbrengen en hij derhalve onnoodig 
ge noodzaakt wordt om een no g kl ein ere versnel ling in te scha
kelen. Ziet de bestuurder, aan den voet van een helling ge komen, 
door oefenin g dat hij die hellin g ni et op de versnelling welke 
hij Ihans gebr uikt, zal kunn en opkomen, dan za l hij ni e l Ie lan g 
wachlen mei op een klein ere versnelling over te sc hakelen en 
zoodoende z ijn mac hin e ni e t forcee ren. 

Hij za l er steeds voor waken dal zijn machine niet doorraast, 
daar het niet allee n een na deeligen in vloed heeft op het me
chanisme en zeer onaangenaam is voor zijne medepassagiers, 
maar liet bovendien niel bevordelijk is voor de koeling. 

Bij dale n za l steeds de uitersle voorzichtigheid worden in 
achtgenomen, en zal de bestuurder zijn mOlO r nimmer lalen 

doorraze n. 't Is onverantwoordelijk om hellingen met groote 
va a rt af te rijd en. 

Als d e wagen met groote snelheid eene hellin g afgaat, ver li est 
de bestuurder de macht er ove r. Er behoeft maar eene k lei ni g
heid te gebe uren, of de med epassagie rs ve rk eel en in hel gro ots te 
gevaa r. Niet a lleen kan de wagen een defec t krij ge n aa n remm en 
of s tuurinrichtin g, doc h een kind, een stee n, een sc herpe boc hl , 
een hond , ze lfs een vli eg in het oog van den bestu urd er kan 
ernstige gevolgen na zich slep en. 

Een goed bestuurd er daalt kalm en langzaa m, heeft z ijn wagen 
steeds in zijn mac ht en is in staat vOor elke hindernis te 
stoppen. 

Hoe de bestuurder geduren de het dalen zijn e machine moe t 
bedienen, is reeds voldoende beschreven en ac hten wij het derhalve 
on noodig hi erop nog eens terug Ie komen . 

• • • 
Als een automobiel door eige n ge wicht eene hell in g afl oop t. 

du s met uit gesc hakelden motor, dan is het oppassen. 
Als d e bestuurder eene lan ge, flauwe helling voo r zic h hetf l, 

dan gaa t hij er a lli cht toe o ver om de machine te debrayeerfl' 
en de wage n uit eigen beweging, of, beter gezegd, doo r gebr uik 
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maken van de zwaartekracht, de helling te laten afloopen. Ret 
schijnt heel onschuldig, maar laat men toch voorzichtig zijn! 

Dit spelletje kan soms heel tragisch afloopen. De helling kan 
zoo schuin worden, dat de resultante van de krachten, die op 
den wagen werken, zich hoe langer hoe meer verwijdert van de 
horizontale richting, en meer en meer de vertikale nadert, zood at 
de gang van den wagen langzamerhand op een val begint te lijken. 

De remmen en zelfs de weer ingeschakelde echter niet 
explodeerende motOr, blijken soms onvoldoende. De vaart neemt 
voortdurend toe en de wagen is werkelijk op hol, d. w. z. de 
bestuurder heeft er alle macht over verloren. 

Het einde van dezen dollen rit hangt geheel af van het toeval! 
Als de helling recht blijft, zonder geulen of rails, als zij niet 

door een bewoonde kom gaat, als geen kar of hond of anders
zins zich op den weg vertoont, en yooral als de weg, na de daling 
weer overgaat in eene stijging, zal een bestuurder met koelbloe
digheid dezen rit goed ten einde brengen, ofschoon de opzet 
hoogst onverantwoordelijk was. 

Als de weg daarentegen een bocht maakt, of de een of andere 
hindernis zich vertoont, dan is de wagen onherroepelijk verloren. 

Maar hoe kan zoo'n ernstig ongeluk op eene helling plaats 
vinden zal men vragen. 

Er zijn twee gevallen mogelijk: 
I. De helling is plotseling te steil geworden en zijn de rem

men niet meer in staat om den wagen te houden. 
In dat geval had de bestuurder aan zijn wagen een te groote 

vaart gegeven en was hij niet meer in staat, toen zich de gevaar
lijke helling vertoonde, in te grijpen. 

En de voorzichtigheid gebiedt, dat men in onbekend berg
terrein zoo langzaam mogelijk rijdt. 

Een goed bestuurder evenals een goed soldaat mag nooit over
vallen worden! 

Had hij opgepast, dan had hij zoodra hij het gevaar ontdekte, 
zijn wagen' op een afstand van 10 M. tot staan gebracht. Was 
de weg glibberig tengevolge van regen, dan had hij ervoor ge
zorgd, dat zijn vaart niet grooter was dan die van een wandelaar, 
en dan had hij binnen een paar meter stil kunnen staan. 

Wordt derhalve de helling plotseling steiler, en kunnen de 
remmen den wagen niet meer houden, dan ligt de schuld aan 
den bestuurder. 

2. De remmen zijn gebroken. 
Het behoort tot de grootste uitzonderingen. wij zouden zelfs 
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bijna zeggen tot de on mogel ijkheden, dat alle remme n onklaa r 
raken en is derhalve als regel aan te nemen, dat minstens één 
rem in staa t is 0 111 den wagen te "houden". 

Moc ht het echt er werkelijk gebeure n, dat al le remmen defect 
zijn en heeft de wagen een ge rin ge vaart, da n zal de bestuurder 
met een oogops lag moeten kunnen overzien wat hem te doen 
staat. Vertoont de weg nog ee n boc ht, welke met niet Ie groote 
vaart za l worden bereikt e lI zijn er voor de res t gee n hinderl1is
se n, laat de wage n dan in godsnaa m maar roll en. 

Vertoont de we g ecltler gevaren, dan moet de wagen tot eike n 
prijs tot st ilstand worden gebrdcht. 

Maa r hoe ? Als de wagen nog niet .0P 1101" is (e n dit is een 
voorname voorwaarde) dan bestaat 11 et eenige middel hi erin , dat 
de bestuurder zijn wa gen naélf den kant van den weg breng t en 
daar de een of andere hindernis onder een zee r scherp en hoek 
tracht te ontmoeten en alzoo de wagen met ee n volle zijd e tegen 
die hindernis laa t schuren. Het zal een paar spatbo rd en kosten 
of een treeplank, of een paar wieldop ren ; mi~sc h ie n kos t het 
een arm: dat spreekt van zelf, maar de bestuurder voorkom t 
aldus een ernstiger ongeluk, den dood wellicht van zijne med e
passagiers. 

Als men in een bosch een helling afrijdt en de bestuurder 
komt tot de ontdekking dat de remmen . on klaar" zijn geraakt, 
dan zouden wij hem een raad willen geven, er echter direct aan 
toevoegende, dat wij ze lf gelukkig nog nooit in de ge lege nheid 
zijn geweest die proef te nemen. 

Mocht de bestuurder, zooals gezegd, op een hellin g in een 
boschweg bemerken, dat zijne remmen niet mee r werken en dat 
doorrijden groote gevaren zal opleveren, dan moet hij zijn wagen 
aan den kant van den weg sturen en wel dusdanig, dat beide 
wielen aan een zijd e van de auto in den greppe l van den weg 
komen en zoodoende de rand vall dien greppel onder tege n de 
pantserplaat van den motor aanschuurt en aldus remmend werk . 
Het komt ons voor dat, als de wage n geen te snelle vaart heeft 
en de bestuurder vlug handelt, terwijl hij zijnen medepassagiers 
toeroe pt, dat zij zich s te vig moeten vast houd en, deze manoeuvre 
geen nadeelige gevolge n voor de inzitt ende n zal hebben, terwijl, 
naa r a\Je waarschijnlijkheid, de wa gen op deze wij ze tot stilstalId 
zal worden gebrac ht. Wij herhalen echter nogmaa ls dat wij deze 
proef ni et hebben ge nomen. 

Er moet ec ht er niet worden vergeten, dar men hier te maken 
heeft met eell wanhopig geva l en dat het kiezen of deelen is tus-
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schen: den wagen tot eiken prijs te stoppen, of een ongeluk met 
doodelijken afloop misschien. En daarom komt elk middel dat 
dienen moet om tot het eerste resultaat te komen, n. I. 't tot 
staan brengen van den wagen, ons billijk voor, hoe vreemd dit 
middel misschien ook mo!!e schijnen. 

Het achteruit rollen geschiedt als een wagen op een helling is 
blijven steken, of voor het een of ander heeft moeten stoppen 
en de bestuurder niet in staat is om den wagen te "houden". 

Het acllteruit rollen is zeer gevaarlijk, omdat 't den bestuurder 
bijna onmogelijk is om zijn wagen juist te besturen en binnen 
een paar seconden een ernstig ongeluk kan plaats vinden. 

Heden ten dage kan men zich vrijwel op hand- en voetremmen 
verlaten en zijn sommige fabrikanten er langzamerhand zelfs toe 
overgegaan om de twee inrichtingen, welke moeten dienen om den 
wagen op een helling, bij defect raken van de remmen, te hou
den, af te schaffen; deze inrichtingen zijn: de bergstut en het 
palrad. 

Wel heeft de bergstut het bezwaar op harden grond te glijden 
en in zachten grond in te dringen, terwijl het zelfs meermalen 
voorkomt, dat als men hem laat vallen, terwijl de wagen reeds 
achteruit gaat, de wagen er overheen loopt, hetgeen gewoonlijk 
eenige brekage tengevolge heeft. 

Tegen het palrad zijn ook bezwaren; het gebeurt dikwijls 
dat, door het plotseling laten vallen van de 'pal in het palrad, 
de eerste afbreekt; wordt de wagen door kettingen gedreven en 
breekt één der kettingen op de helling, dan heeft men aan die 
pal-inrichting niets meer. 

Om achteruit rollen te voorkomen moeten de remmen herhaal
delijk worden nagezien en nagesteld en moeten deze dus altijd 
volkomen in orde zijn. Verder is een zeer aan te bevelen voor
zorgsmaatregel het meenemen van een paar driehoekige blokken 
hout, die men achter de wielen plaatst, zoodra de wagen op een 
helling stilstaat. Een wagen, die bestemd is om doorloopend groote 
bergreizen te ondernemen, moest eigenlijk a!lijd voorzien zijn van 
zulke blokken, aangebracht op ijzeren armen, die de bestuurder 
achter die wielen kan laten, zood ra de wagen om de een of andere 
reden op een helling' stopt (systeem Léon Auscher). 

Mocht het gebeuren, dat de bestuurder van een auto op een 
helling' plotseling blijft steken en zijn wagen achteruit begint te 
loopen, doordat de remmen niet houden, dan gelooven wij dat het 
eenige middel is het stuur zóó om te gooien, dat de achterkant 
van den wagen tegen den bergwand, een muur, een boom ol een 
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andere hind ern is wordt aan gestuurd, of, dat de achterwielen in 

den greppel lan gs den weg terechtkomen en de wagen aldus in 
zijn vaart wordt tegengehouden. Het spreekt van zelf, dat dit ook 
weer een proef is. doch die zeer veet kans van slagen heeft. 

Draaien . Men kan zeggen dat telkenmale, dat de auto de rechte 
lijn verlaat, de wagen meer of minder wordt gedraaid. Ook kan 
men zeggen, dat elke manoeuvre, die de satelieten van het diffe

rentieel laat werken, een draaiende is. We zu\len echter de uit
drukking draaien speciaal houden voor de handeling, welke wordt 
uitgevoerd als men een bocht maakt . 

Wij zullen dit nog nader verklaren: als de wielen aan een kant 
van den wagen een langeren weg hebben af te leggen dan de 
wielen aan den anderen kant, zonder dat die wielen den grond 
verlaten. 

De groote moeilijkheid bij het draaien is te zorgen dat die vier 
wielen over den weg blijven rotlen, zonder dat zij eene zij waart
sche verplaatsing ondergaan. Men zal thalls onmiddellijk inzien, 
dat bij bochten alweer de arme banden het moeten ontgelden en 
op vreeselijke wijze mishandeld worden. 

Hoe gesch iedt dan die mishandeling? 
Kortweg gezegd: door de centrifugaal kracht. Men weet, 

dat een li chaam, hetwelk om een punt draait, gedurende die 
beweging zich van dat pUilt tracht te verwijderen. Een eenvoudig 
kogeltje, dat men aan een draadje vastmaakt en boven het hoofd 
rondzwaait trekt harder, naarmate het kogeltje zwaa rder is en de 
snelhe id wa'lrmede het wordt rondgedraaid groot er is. Het kan 
zelfs gebeuren dat het draadje plotseling zwicht en breekt en het 
kogeltje langs de raaklijn van den cirkel, dien het volgde, wordt 
weggeslingerd. 

Hetze\fde gebeurt met een auto, die een bocht maakt; hoe 
flauw die bocht ook is, ondervindt die auto de werking van de 
middelpuntvliedende kracht. Wij belweven hier niet aan toe te 
voegen, dat de auto niet een heelen cirkel moet beschrijven om onder 
den invloed van die centrifugaalkracht te komen. Het kleinste 
gedeelte van een bocht, de minste kromme lijn, welke een wagen 
volgt, brengt de auto reeds onder den invloed van die kracht· 

De kracht, die op den wagen werkt is te grooter: 
I. naarmate de straal van den cirke l, dien de auto moet beschrijven 

kleiner is; 
2. naarmate het gewicht, de massa van den wagen grooter is· 
Derhalve moet men met een zwaren wagen langza mer bochten 

nemen dan met een lichten (als men natuurlijk aanneemt, dat in 
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beide gevallen de wrllvlng op den weg groot genoeg is om de 
wielen niet zijwaarts te doen slippen). 

3. naarmate de snelheid, waarmede de wagen de bocht ne.ml 
grooler is. Wij moelen vooral niet vergeten, dat de middelpunt
vliedende kracht, die op den wagen werkt, recht evenredig is met 
het vierkant van de snelheid en is dit derhalve een zeer gewichtige 
factor. Men moet dan bij scherpe bochten zeer voorzichtig zijn en 
langzaam draaien. 

Deze feiten worden ieder oogenblik door de ondervinding 
bewezen. Instinctief denkt elke bestuurder eraan, zood ra hij aan 
een bocht komt. De bestuurder mindert zijn vaart uit angst van 
omslaan. En werkelijk, al is de centrifugaalkracht gelukkig niet 
altijd groot genoeg om den wagen Ie doen kantelen, zij is in elk 
geval toch meer dan eens de oorzaak van ernstige ongevallen. 
En als deze voorkomen, is steeds de beslUurder schuldig, daar 
hij het geheel in de hand heeft, om ze te vermijden. 

De middelpuntvliedende kracht, hebben wij gezegd, streeft 
ernaar Om alle lichamen, waarop zij haar kracht uitoefent, ver 
van hel punt, waarom zij zich bewegen, te verwijderen. Als hel 
een auto betreft, dan toonl deze een zekeren weerstand en deze 
weerstand ontstaat door de wrijving met den grond. 

Wrijving bij den wagen vindt plaats tusschen banden en weg, 
en bij de passagiers tusschen kussens en zitvlak. 

Het spreekt van zelf dat de wrijving tusschen de passagiers 
en de (lederen) kussens veel geringer is dan die tusschen banden 
en grond . Wij merken dan ook gewoonlijk op bij 't nemen van 
een bocht, dat voord al men aan den wagen zelve iets merkt, de 
inzittenden reeds eenige neiging hebben om te hellen naar den 
buitenkant van de draairichting en zij zich hiertegen verzetten, 
en, als de bocht mei een tamelijke snelheid genomen wordt, 
zullen de passagiers zich zelfs verplaatsen en schuiven naar de 
richting van den buitenkant van de bocht. Neemt de bestuurder 
een bocht erg snel en kort, dan zullen de passagiers zelfs tegen 
den kant van den wagen en legen elkaar worden gedrukt en zijn 
zij op dat oogenblik onderworpen aan een kracht, welke die 
inzittenden uil den wagen tracht te slingeren. 

Hoe grooter nu die snelheid is, waarmede een bocht wordt 
genomen, des te grooter is ook die kracht en des te erger zijn 
haar gevolgen, welke geheel afhangen van den bestuurder. 

Niet alleen worden de inzittenden regen elkaar en tegen den 
wagen gedrukt, niet alleen worden de veeren van den wagen 
aan den buitenkant van de bocht geheel ingedrukt ('t begin van 
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kan1 elen), maa r de wagen zelf verplaatst zich zijwaarts over den 
weg; de middelpllnt vliede llde kracht is dali grooter dan de 
wrijving tusschen banden en weg. 

Bij elke bocht kan dlls worden gezegd, dat de banden de 
celltrifugaalkracht trachten te overwinnen, omdat deze zich al'lll 

den grond vastgrijpen en een enorm werk verrichten; zij onder

gaan eene misvorming, welke iJl doorsnede veel heeft van een 

peer, en is die misvorming des te grooter naarmate àe banden 

minde r zijn opgepompt, maar ook des te gevaarlijker, omdat deze 
misvorming ten gevolge kan hebben, dat de hi el van de band 

uit de velgrand wordt gelicht, als de inwendi ge druk en de 

boulons er zich niet tegen verzeilen. 
Wij begrijpen thans, dat hoe een auto ook een bocllt nee mt, 

en al ondervindt deze geen zijwaartsclle verplaatsing, de beill

den toch telkens aan een zeer zware proef worden onderwor
pen, en als wij bovendien bedenken, dat deze proef ee n twee
dri e llOnderd maal per dag wordt herhaa ld, dan behoeven wij 
Ons werkelijk niet te verwonderen, da t bij den eenen automo
bilist de banden het veel sneller afleggen dan bij den "nderen. 

Daarom wijzen wij er U nogmaals op Tleemt Uwe bochteTl ' toch 
lan1!zQum! niet alleen om ongelukken te voorkomen, maar ook 

om Uwe banden te sparen en Uw banden budget te ve rmin deren . 
Hoe moet de bestuurder van eell auto een bocht in een weg 

nem en? 
1. Als de weg naar links ombuigt, moet de auto s'teeds' de 

binnenbocht houden . 

De bestuurder heeft er ook alle reden toe omdat hij den 
kortsten weg volgt en omdat hij de miuste kans loopt eene 
ontmoeting te hebben. Elke bestuurder zal dit instinctief doen. 

2. Als de weg naàr rechts ombuigt kan de automobiel den 
weg oversteken om de binnenbocht te nemen, mits de be
stuurder de absolute overtuiging heeft dat niemand den weg 
afsnijdt, van voren, noch van achteren komende. 

Wij zijn overtuigd dat geen enkele automobilist 'in dit ge·val 
de binllel1bocht zal houd en, als hij ziet dat voor en achter alles 
veilig is. 

3. Ats de weg ee'n bocht maakt en verder geheel onzicht
baar is . zelfs gedeeltelijk. dan begaat de bestuurder een 
groote fout, ats hij niet den goeden kant van den weg houdt, 
~n als hij niet zijn vaart zoodanig nlindert, dat hij in geval 
vi"f nood binnen 10 Meters geheel kan stoppen. 

De treurigste ongelukken hebben· plaats' door liet niet nako-
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men van deze voorschriften. Wat verbergt die bocht? Weet U 
het ? Negen van de tien keer niets. Maar de tiende keer is het 
een ander voertui g, dat aan den verkeerden kant rijdt: natuurlijk 
heeft die andere .onge lijk, maar U zijt in elk geval beiden de dupe. 
Misschien loopt daar een koe, een geit, een kind. Hoe zult ge 
een ongel uk, voorkomen? 

Het komt ons voor dat, als een bestuurder van een au to in 
een boch t iemand aanrijdt terwijl hij toc h op den goeden kant 
van den weg was, doch doordat hij met te groote vaart die bocht 
nam, hij zee r zwaar gestraft moet worden. Zoo rijden is roeke
loos en een gevaar voor de samenleving. Bespottelijke voorzorgs
maatregelen?. .. . Laten wij toch niet uitsluitend aan ons zelve 
denken en vooral niet, als wij passagiers in den wage n hebben, 
die, ronduit gezegd, toch hun leven in onze handen geven. 

Als ik 't had kunnen voorkomen I 
Als ik 't geweten had! 
Dat 'zijn de gewone uitroepen na een ongeluk. Doch zij ver

minderen het feit niet, en de verantwoordelijkheid van den 
bestuurder ook niet. 

Weten en voorkomen: zij zijn hoedani gheden di e een goed 
bestuurder nog minder kan missen dan hand igheid . 

Voorbijgaan. Dit hoofd stuk brengt onS in nadere aanraking 
met onze gelijken, en wel met de bestuurders van andere auto
mobielen. 

Hoe moet een bestuurder handelen als hij op zijn weg een 
andere auto tegenkomt? 

Voorl oo pi g zullen wij andere voertuigen buiten beschouwing 
laten en ons speciaal bepalen tot de automobielen. 

In de eerste plaats kunnen auto's zich in tegenovergestelde 
ri chtin g lan gs de wegen voortbewegen. Welke snelheid zij ook 
hebben, zoo groot of zoo klein als men zich maar kan voor
stellen, toch zullen zij eindigen met et kaar te ontmoeten en elkaar 
te krui sen. 

Er zijn twee wijzen van elkaar kruisen: 
I. elkaar kruisen in tegenovergestelde richting en met elkaar 

evenwijdig; 
2. elkaar kruisen volgens twee verschillende richtingen en onder 

een hoek. 
• 

Wij bevinden ons met een auto op den weg en bemerken dat 
er in de verte een andere aankomt. Wat moeten wij doen? In 
lndi!! is het volgende regel: 
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Als twee voerluigen in een tegenovergestelde richting rij
den, moet elk voertllig, lang voordat zij elkaar zullen kruisen, 
zooved mogelijk naar links uithalen. 

Onder zooveel mogelijk naaf links moet worden verstaan dat 
het felle voertuig élan het andere, dat hem tege moet komt de 
grootste plaats moet laten, opdat deze gemakkelijk kan passeeren . 

Het is een beleefdheidsregel, waar echter slechts zeer wei
nig bestuurders hier in Indië aan denken. 

Het komt slechls zeer weinig voor, dat de eene bestuurder den 
<Inderen meer plaats geeft dan juist Iloodig is 0111 voorbij te komen. 
Gewoonlijk gaan twee wagens elkaar zoo dicht voorbij, alsof de 
een de andere niet had opgemerkt en alsof zij geheel vergeten, 
dal beiden dezelfde rechten op den weg hebben. Zij laten 
elkaar zooveel ruimte, dat de wieldoppen bijna tegen 
elkander komen en inzittenden van beide voertuigen zich 
doodelijk ongerust maken. Het is veel moeilijker om in een 
auto, voorzichtig, dan onvoorzichtig te zijn. 

Alleen zij, die het rijden kunnen, verkeeren in de meening, 
dat onvoorzichtigheid hersteld kan worden door handigheid . 

Zooveel mogelijk naar links uithalen bij hel kruisen is niet 
alleen eene beleefdheid, doch ook een maatregel van voor
zichtigheid, daar men nimmer van te voren weten kan tot 
welke onhandige manoeuvre de bestuurder van de U tegemoet
komende auto in staat is. De mogelijkheid bestaat immers dat 
hij door de een of and ere oorzaak zijn stuur verliest. 

Er mo es t een wet bestaan, welke voorschrijft: dat als twee 
auto's elkaar passeeren, zij hare vaart tot zekere snelheid 
moeten minderen zood at zij elkaar kalm voorbij gaan, en 
dit om twee redenen: 
I . is een "aanvaring" met den wagen, dien men tegenkomt 

steeds te vreezen, daar men niet weet, of de bestuurder 
nog lee rling is , en eene slechts lich te aanraking toch reeds 
ernstige gevolgen voor beide wagens kan hebben. 

2. belet de opgeslagen stof, welke men achter den gepasseer
den wagen ontmoet den weg te zien en kunnen zich achter 
en in die stol allerlei onzichtbare hindernissen bevinden. 

Als twee auto's elkaar op een rechten weg moeten passee
ren zoodan ig, dat het za l plaats hebben op een punt, waar 
zich bijv. een ander voertuig bevindt, zoodat de auto, die dit 
voertuig inhaalt, moet uithalen om het te passeeren, zal die 
auto dat alleen doen , wanneer hij de hem tegemoetkomende 
auto niet dwingt om vaart te minderen of te stoppen. In dat 
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geval zal dus de auto, die achter het voertuig aankomt, zelf 
vaart minderen en wachten dat de hem tegemoetkomende auto 
voorbij is om uit te halen. 

Het wijst op eene slechte opvoeding, als deze wegetiquette 
niet wordt in acht genomen . 

• 
Het passeeren van eene bespanning met een auto, vereischl 

alweer geheel andere voorzorgsmaatregelen. We kunnen aL 
direct als regel aannemen, dat als een goed automobilist eene 
bespanning met paard, ezel of os ontmoet, hij zijn vaart min
dert. 

Velen denken, dat zij in staat zijn om reeds op grooten af
stand te zien hoe het voertuig, dat zij tegenkomen, zich zal 
gedragen als zij het kruisen. Zij kijken naar de ooren van de 
paarden, naar het gezicht van den koetsier en baseer en hunne 
veiligheid op gissingen. Een ieder, die veel gereden heeft, weet, 
dat bijv. een paard dikwijls slaapt, terwijl het loopt (evenals 
het een vermoeiden soldaat weleens overkomt, terwijl hij toch 
zijn voorman volgt). Het snorren van de auto maakt het wakker, 
het springt opzij op het oogenblik, dat gij het voorbijgaat. En 
het is te laat. 

Ossen komen heel langzaam aangewandeld. De koetsier slaapl 
ef rookt zijn "strootje". Op het oogenblik, dat gij ze wilt 
voorbij gaan, springen -de ossen opzij en gaan met de ka~ 
dwars over den weg staan. Het is alweer te laat i 

Wilt "ge een goeden raad opvolgen, vermindert Uwe vaart 
bij elke kruising en vooral bij het passeeren van eene bespan
·ning. Het is beleefd, het is voorzichtig, gij voldoet aan een 
wegetiquette I 

Ontmoet ge een wagen, waarvan het paard zeer bang is voor 
een auto , breng .Uw. wagen tot stilstand, stop "Zoonûodig den 
motor en stap ' desnoods ' uit onr het paard tangs Uw auto te 
leiden. Oe helpt Uw medemensch en maakt U vrienden, 
terwijl bovendien het automobilisme ermede gebaat is. 

Kruisen. Als twee wegen elkaar kruisen vormen zij natuur
lijk met elkaar vier hoeken. Meestal" en wel voornamelijk in 
steden, zijn die hoeken bezet met huizen, buiten echter mei 
muren of hagen. 

Als twee voertuigen elk een der wegen volgen welke . onder
ling een hoek maken, dan kUllIren zij elkaar gew.oontijk, niet 

. zien. Wat moeten zij dan doen? ' j 

Bij ."nadering van een kruising van ' wegen . met · bezette 
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hoeken, zullen de bestuurders van Automobielen duidelijk 
waarschuwen en bovendien hun vaart zoodanig minderen, 
dal zij direct kunnen stilstaan. 

a. Als twee auto's tegelijk bij de kruising aankomen en zij 
h ~ i ) bell zoodanig vaart geminderd (zeer voornaam iets !) dat de 
bestuurders hun wagens volkomen meester zijn, welke van die 
twee auto's Jlllg dan voorgaan? Antwoord : De auto, die de n 
ander aan zijn ree/lier kant heeft, moet voorgaan. 

Deze regel is natuurlijk uitsluitend van toepassing als beide 
voertuigen heel langzaam rijden en aldus. ge lege nheid heb
b en elkaar op te merken. Ook veronderste llen wij hier dat de 
"Ika"der kruisende wegen gelijksoortig Zij". Er zijn echter 
gevallen waar de voertuigen elkaar in het ge heel niet kunnen 
zien en met grootere vaart (en dat toch zeer terecht!) rijden. 
Wij moeten daarom den voorgaande regel ni et verwarren met 
<Jen velgenden, die speciaal van toepassing is op het Algemeen 
Verkeer. 

b. Wij nemen aan dat een auto een hoofdwe g volgt met een 
sne lheid van veertig Ki lometer per uur. Deze auto kruist tien, 
vijftig j a honderd maal een zijweg en wagenpad, een van die 
duizende zijrivieren die zich in den hoofdstrooIlI komen storten. 
Kan thans de vorige regel in toepassing worden gebracht? Neen 
toch? M oet de auto die den hoofdstroom volgt bij elk 
zijri vie rtj e stoppen om te onderzoeken of daar wellicht een 
andere wagen ui t komt? 

Neen! En elke eenigszins geoefende rijd er weet, of beter moet 
weten dat hij, die op een hoofdweg zijn vaart houdt, in zij n 
recht is, terwijl, hij, die van een zijweg naar een hoofdweg gaa l 
of dezen wil kruisen, zijn vaa rt moel minderen cn - de gelegen
heid moet afwachten dat h ij zich op dien hoofdweg kan begeven. 

Dus, als algemeene regel kan getden: 
Elk voertuig dat van een zijweg op een hoofdweg wil 

gaan, moet stoppen en de gelegenheid afwachten alvorens 
zich op dien hoofdweg te begeven. 

Nu zal men in 't midden brengen dat het soms hee l lastig 
is 0111 tlit te maken welke van twee elkaar krui sende wegen 
ill een druk stadsgedeelte nu werkelijk moet worden beschouwd 
als hoofdweg. De oplossing is echter zeer ee nvoudig. 111 zoo'n 
geval wordt de eerste rege l gevolgd en vermindert el k voertuig 
zijn vaart zoodanig ci ;lt het ;1:111 den ho ek geko m en, bijlla stil 
staat en zich kan overtuigen of de weg vrij is . 

Die kwesties zijn gewoonlijk al heel eenvondig op te lossen. 
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De voorzichtigheid gebiedt het immers en wijst den weg! 
De bestuurder van een auto moet steeds bij de nadering van 

een kruising, zijn aankomst door een waarschuwing te kennen 
geven om een botsing te vermijden. 

Maar dat speekt van zelf t Er zit toch geen kind aan het stuur. 
Dat behoeft toch werkelijk niet her innerd te worden! 
En toch , de meeste bestuurders en wel speciaal de Inland

sehe, rijden er maar op los, "op goed geluk" I Men ziet het 
immers dagelijks, op welke roekeloaze wijze, hoeken worden 
genomen. Dat er niet meer ongelukken gebeuren, daar heeft 
werkelijk de bestuurder part nog deel aan, maar wel . ..... 'I 
GELUKI . 

AUTOMOBIEL-PANNES. 

Pannes behooren gelukkig zoo goed als tot het verleden. 
Hoe dikwijls of liever hoe weinig zien we in den tegenwoor
digen tijd nog een wagen aan den weg staan om gerepareerd 
te worden. 't Zou een lekke band of vuile bougie moeten zijn 
of een of andere oude wagen, die nog met de moderne auto 
tracht te concurreeren, doch pannes zooals een 15 tal jaren 
geleden, toen we gelukkig waren wanneer we bij een rit van 
Den Haag naar Amsterdam, maar drie keer stilgestaan had
den en onder dep wagen moesten kruipen, komen bij een goed 
onderhouden wagen zelden voor. Toch vermeenen wij dat het 
nog wel eens nuttig zal zijn , al was het maar alleen voor de 
bezitters van oudere wagens een opsomming te geven van 
alle mo gel!jke storingen, die kunnen voorkomen, en hoe ze te 
verhelpen. 

Ontstekingsstaringen. 

Wanneer een motor niet of zeer moeilijk aanslaat en slecht 
loopt, dan komt als een van de eerste oorzaken daarvoor de 
ontsteking in aanmerking en zal men dns moeten onderzoeken 
waar de fout schuilt. Voor een vlug en degel ijk onderzoek 
moet men hierbij steeds systematisch te werk gaan en kan 
men dan zeker zijn de fout op te sporen, terwijl in het tegen
overgestelde geval de fout, die dikwijls zeer voor de hand lig
gend is , over het hoofd wordt gezien. 

Ons eerste werk is te zien of het con takt is opgezet en zoo 
ja of er een vonk gevormd wordt. Daartoe neemt men de 
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uit dat kraantje dllidetijk hoorbaar zijn. Hoort men slechts een 
luchtblazen dan werkt in dien cylinder een ontsteking niet. 

Zijn op dell motor geen compressiekraantjes aanwezig, dan 
maakt men 0111 beurten van de cylinders, de bougiedraad los. 
In het normale geval z.al dan de motor minder snel en regel
matig gaan Jaapen, daar dan die cylinder niet meer kan mee

werken. Blijft de loop van den motor, niettegenstaande het 
losnemen van eell bougiedraad, dezelfde, dan welkt die cylinder 
niet. 

Zijn er draden verkeerd aangesloten, wat voor kan komen, 
nadat de motor uit elkaar is genomen, of is de allumage nok 
verkeerd gesteld, dan kan men dit bemerken, aan het terugslaan 
van den motor, daar dan de vonk overspringt op het oogenblik 

dat de zuiger nog bezig is gas in den cylinder te zuigen, en 
bemerkt men dit spoedig door de explosies in den carburator. 
Tijdens het inzuigen is de inlaatklep open, zoodat bij ontbran
ding van het gas in den cylinder op dat oogenblik de vlam zich 
voortplant tot in den carburator. Hierdoor kan de carburator in 
brand vliegen en is reeds menige wagen totaal afgebrand . 

Hiertegen is slechts het volgende te doen. Slaat de motor aan, 
dan wordt de vlam opgezogen. Sluit tevens onmiddellijk de 
benzine kraan. 

Komt de ontsteking op het oogenblik van samenpersen, dan 
slaat de zuiger met kracht terug. en loopt men de kans een pols 
of arm te breken. 

Het best doet men bij het aanslaan van den motor, aan den 
aanzetslinger te trekken en er niet op te drukken . Slaat de slinger 
terug terwijl men trekt, dan gebeurt er niet anders dan dat hij 
uit de hand getrokken wordt. Drukt men den slinger naar bene
den, dan zal bij het terugslaan de hand kunnen omzwikken. 

Om nu te onderz.oeken aan welken cylinder de draad verkeerd 
is aangesloten, maakt men van den eersten cylinder den draad 
los. Vervolgens zet men de allumage van dien cylinder op hel 
contakt en moet er, waar gewoonlijk een bobine met trillerveer 
gebruikt wordt, een vonk van dien draad op den cylinder over
springen. Achtereenvolgens onderzoekt men de alldere cylinders 
op dezelfde wijze. Bij magneet-ontsteking kan de fout schuilen 
in de verplaatsing van het anker ten opzicltte van den zuiger
stand. Om dit te controleeren zet men de eerste cylinder op het 
punt vall ontsteking en moeten op dat oogenbl ik de contaktpun
ten van den st roomverbreker, juist van elkaar gerukt zijn. Verder 
kan de stroomverdee ler vuil of vet geworden zijn en is schoon-
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maken met benzine hier de boodschap. De contaktkooltjes kun
nen versleten zijn en zal men ze dus moeten vernieuwen. De 
platinacontakten van den onderbreker kunnen verbrand of vuil 
zijn. Deze moet men dan schoonschuren en opnieuw stellen, 
zóó dat ze bij onderbreking ongeveer 0,3 à 0,4 m.m. van elkaar 
staan. Water of vuil kan in het apparaat kortsluiting veroorzaken . 
Maak dan het apparaat goed schoon en droog met benzine. Een 
kapje van verlakt leder over het apparaat voorkomt het vuil of 
nat worden. 

Storingen van den carburator. 

Na de ontsteking-storingen komen die van den carburator aan 
de beurt en willen wij hiervan alleen die storingen bellandelen, 
die bij een eerst goed werkende carburator kunnen voorkomen, 
want mocht de motor slecht gaan werken, dan zal men dit niet 
op rekening van het systeem carburator mogen schrijven, doch 
op een der volgende oorzaken: 

Als eerste noemen we dan gebrek aan benzine, niet wat be
treft in het benzine reservoir, (dit zal men eerder een gedách
tenstoring moeten noemen) doch gebrek aan benzine in den 
vlotterkamer. 

Het eerst zal men zich moeten vergewissen of de benzine
kraan open staat. Deze kan nl. dicht getrild zijn. Is dit niet het 
geval dan zal men moeten onderzoeken of de benzineleiding 
verstopt is door vuil of water. Maak daardoor de benzineleiding 
aan den carburator los en zet de benzinekraan wijd open, dan 
zal bij een flinke doorstrooming van de benzine het vuil of water 
uit de leiding gaan. Helpt dit niet, dan de geheele leiding los
gemaakt en met de voetpomp doorgeblazen. Is men overtuigd, 
dat de leiding niet verstopt is. en er komt. toch geen benzine 
in de vlotterkamer, dan is óf het zeefje van kopergaas dat ge
woonlijk onderaan den carburator is aangebracht, verstopt . óf 
het kanaaltje waarop de afsluitnaald rust. Hiervoor maakt men 
het gaasje schoon of blaast weer met de voetpomp het kanilaltje 
open. 

De andere gebreken aan den benzinetoevoer kunnen zijn, een 
bij de wartelmoer losgetrilde verbinding of een gebroken of 
gescheurde leiding. Deze moeten opnieuw gesoldeerd worden. 

Onderweg echter, wanneer er niet gesoldeerd kan worden, 
lukt het nog wel eens met een eindje gummislang of isolatie
band, de breuk zoodanig dicht te maken, dat men er mee thuis 
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kan komen. Aan te bevelen is het, om, indien de leidin g ge
broken is, deze, nadat het stukje gummislang er omgedaan is, te 
spalken met een paar stokjes. en er dan een touw stevig om te 
wikkelen, omdat anders door het trillen de slang spoedig stuk 
zal gaan. 

We nemen nu aan dat de leiding goed is, en er toch geen of 
te weinig benzine in de vlotterkamer komt. Zeer terecht zal men 
dan tot de c.onclusie komen, dat de toevoer van de benzine wordt 
belemmerd. 

Dit kan dan niet anders zijn, ol de afsluitnaald blijft geheel 
of gedeeltelijk op het kanaaltje rusten. Zoo men weet, moet de 
vlotter, wanneer er geen of te weinig benzine in de vlotterkamer 
is, gezakt zijn, waardoor de afsluitnaald het kanaaltje vrij maakt. 
Blijft de naald haperen, dan komt er dus geen of te weinig ben
zine in de vlotterkamer en moet men de vlotterkamer openen, 
om te zien ol zich de volgende lau ten voordoen. 

De alsluitnaald kan vastzitten door vuil of doordat deze ver
bogen is door ruwe behandeling. Het spreekt van zelf, dat in 
dat geval de motor zeer slecht · en ongeregeld werkt, en stoppen 
zal zoodra de benzine uit de vlotterkamer verbruikt is. 

De hefboompjes van de vtotterpen, indien aanwezig, kunnen in 
hun scharnieren moeit ijk draaien of klemmen, indien de pennetjes 
versleten zijn. De naald kan daardoor vastwringen. Een en ande r 
dient eerst verholpen te worden. 

Blijkt ook de vlotterkamer en vlotter in orde te zijn, dan be
staat de mogelijkheid, dat de sproeier verstopt is en zal men den 
sproeier moeten schoonmaken met een zeer dun draadje of door
blazen met de voetpomp. Gewoonlijk is er onder den sproeier 
een stopje, dat men los kan schroeven om een van bovengenoemde 
werkingen te verrichten. 

In plaats van geen of te weinig benzine kan men te veel ben
zine in de vlotterkamer krijgen, waardoor de sproeier voortdurend 
overloopt en in sommige gevallen zelfs de vlotterkamer. In dit 
geval zal, behalve dat er veel ve rl ies aan benzine is, de motor 
stoppen of zeer slecht en onrege lm atig loopen, en daarbij zee r 
weinig kracht hebben, omdat het gasmengsel te rijk aan benzine 
wordt en dus de ontplofbaarheid van het gas er onder lij dt. 

Daarbij komt nog de kans dat de motor te warm wordt. 

Als oorzaken van te veel benzine kunnen we opgeven, dat er 
een vuiltje of een haar tusschen de afs luitin g van de vlotterpen 
is blijven zitten, waardoor de toevoer open blijft. Verder kan even
als bij te weinig benzine de vlotterpen door vuil of beschadiging 
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van de pen of hefboompjes blijven haperen en dan niet meer 
voldoende omlaag komen om den toevoer op tijd af te sluiten. 
Zooals reeds gezegd, moet dit eerst verholpen worden. Door het 
voortdurend op en neer dansen kan de vlotte rpen gesleten zijn en 
bénzine doorlaten, en moet in dat geval op de zitting geschuurd 
worden met zeer fijne amaril poeder. Dit moet natuurlijk met zorg 
geschieden. De beste methode is de vlotter er uit te nemen en 
Ina de pen, waaraan een weinig ama ril, er in geplaatst te hebben, 
moet het deksel er weer op om de pen zuiver recht boven het 
~oevoerkanäa\tje te houden. 

Een fout die wel meer wordt aangetro.!fen is het lek worden 
van den vlotter. Door het onnoemelijk aantal trillingen waaraan 
.een vlotter onderhevig is, kan de vlotter lek worden. Gewoonlijk 
is dit. lekje onmerkbaa.r en bestaat uit het losraken van den sol
'deemaad. Zeer langzaam vloeit dan. de benzine in den vlotter, 
waardoor deze tè zwaar wordt, nfet meer op de benzine wil drijven 
'en op den boden van den vlotterkamer blijft liggen. 

Wanneer de vlotter op den bodem ligt van de vlotterkamer, 
:zal bij welke constructie van vlotterinrichting ook, de naald het 
toevoerkanaa ltje van benzine openhouden, waardoor de benzine 
'steeds door blijft vloeien. Men kan dit constateeren, door den 
vlotter te schudden. 't Spreekt van zelf, dat de benzine er uit 
-gehaald en het lek gesoldeerd moet worden. Dit is' echter een 
karwe itje dat met zorg moet geschieden. 

In de eerste plaats moet het onzichtbare lek opgespoord worden. 
Hiertoe neemt men een bakje met warm water en dompelt daarin 
den vlotter onder. De lucht in den vlotter wordt dan warm, zet 
uit, en door de spanning, die dan in den vlotter ontstaat, ont
wijken bij het lek kleine luchtblaasjes. 

Hiermede is het lek opgespoord en dient ;thans de benzine 
'Verwijderd te wordel!> Aangezien echter het lekje in den vlotter 
gewoonlijk onzichtbaar klein is, 11\0et men dit lek eerst vergrooten 
'Ûm de benzine er uit te kunnen schudden. Daar,na wordt het lek 
met zoo weinig mogelijk tin weer dicht gesoldeerd. 

Met het in den carburator plaatsen van den vlotter moet er 
'Ûp gelet worden dat de vlotter ni et omg.ekeerd in de vlotterkamer 
wordt gezet, want dikwijls is de vlotter aap één kant hol gemaakt 
{)m ruimte te maken voor de hefboomp'jes van de naald. Zet men 
den vlotter dus omgekeerd in de vloltetkamer, dan kunnen de 
hefboompjes niet voldoende werken, met het gevolg, dat de toe
voer van benzine open blijft. 

We hebben hiermede de storingen aan de vlotterinrichting 
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genoemd en willen dus nu aannemen, dat deze zich in uilstekenden' 
slaal bevindt. 

Nu kan er zich nog een gevill voordoen, dat de molor te veel, 
benzine krij gt en dat bij stilstaan de benzine onder uit den car
burator druppelt. 

In dat geval kan het de sproeier zijn, die ni et voldoende in, 
de vergassingskamer vastgeschroefd is, waardoor de benzine langs, 
den schroefdraad een uitweg vindt. Voor alle zekerheid moet men 
dan een ringetje van leer of lood onder den sproeier leggen en, 
deze goed vast aanschroeven. 

Verdere storingen in den carburator zal mell kunnen zoeken in 
den g;lskraan Deze kali vast zitten tengevolge van stof, dat 
woràt opgezogen. 

Het is daarom goed een fijne zeef voor de carburator zuigbuis. 
Ie plaatsen, die dan alle stof tegenhoudt. De stangetjes, die de 
overbrengende beweging van het stuur Ilaar den gaskraan maken, 
kunnen losge raakt zijn door het verliezen van een boutje, wodan 
de kraan dicht blijft. Elke poging om den motor in gang Ie 
brengen is natuurlijk vruchteloos. 

Aan deze mogelijkheid moet dus ook gedacht worden. 
In de zuigbuis, bij de verbindingen aan den carburalor en· 

molor kan een lek ontsta"n zijn, doordat de verpakkingen zijn 
beschadigd. Hierdoor wordl dan extra lucht opgezogen en het· 
gasmengse1, dat in den carburator in de goede verhouding WRS, 

weer bedorven door te veel lucht . De motor loopt dan slecht en 
dikwijls maakl zich dit euvel openbaar door het weigeren van een· 
cylinder. Deze fout is op de volgende wijze op te sporen en, 
tijdelijk Ie verhelpen. Neem een stukje isolat ieband en wikkel 
dit om genoemde verbindingen. De motor moel dan onmiddellijk. 
beier loope n. 

Het ontrege len van den carburator kan de luchtloevoér ver
anderen. 

Bij zeer veel carblJlalors is nt. een aulomatisch luchtklepje· 
aangebracht, dat bij snellen gang van den motor de nood ige 

extra lucht toelaa!. 
Het veertje van deze luch tklep kan door langdurig gebr uik, 

stapper geworden zijn. Ook kaJl een oIlk ulldi ge h;lIld het veertje 
te ve el gespannen of ontspannen hebben. De lucht die nu wordt 
toegelaten, komt dus Ili et iJl gewenscIlie mate . 

De motor verliest dan zijn kracht, zal explosies overslaan en 
ten slotte weigeren te loopen. Om te C(lntJoleelEIl of de lucht
regeling goed is, laat men den motor lan gzaa m draaien en zet 



dan plotseling de gaskraan geheel open. De motor moet dan 
onmiddellijk een zeer hoog aantal toeren gaan maken. Begint de 
motor over te slaan en komt hij eerst langzaam op een hoog 
toerental, dan zal men de veer van de luchtklep strakker of 
slapper moeten stellen. Gewoonlijk is hiermede dan de foul 
verholpen. 

Klepstoringen. 

Slecht werken van den motor door gebreken aan de kleppen, 
zal zeker ieder chauffeur wel eens hebben meegemaakt. Gewoon
lijk zijn deze storingen vrij onbedu idend en onderweg gemakke
lijk te verhelpen, want gelukkig kunnen we zeggen, dat het 
breken van de kleppen, dank zij het goede materiaal (n ikkelstaal) 
waaruit zij vervaardigd zijn, tot de zeldzaamheden behoort ö. doch 
ook in dat geval zal de fout spoedig verholpen zijn , daar in de 
meeste wagens een reserveklep aanwezig is, waarmede men dan 
de gebroken klep kan vervangen. Hier dus den raad, aan elk 
automobilist, om te zorgen, een reserveklep, liefst met veer, op
sluitring en spie, in den wagen te hebben. 

We zullen eens de verschillende voorkomende klepstoringen 
nagaan en daarbij tevens een opsomming geven van de wijze waarop 
zich deze storingen kenbaar maken en hoe ze te verhelpen zijn. 

Aangezien hel zeer toevallig zou zijn, dat alle kleppen van den 
motor niet in orde zijn, zal het bij een twee- of meer cylinder 
motor dus weinig voorkomen, dat alle cylinders weigeren te loopen. 
Gewoonlijk maken de storingen zich dan ook merkbaar door veel 
krachtverlies van den motor en onregematig loopen. 

We zullen beginnen met de inlaatklep en hoewel weinig meer 
in gebruik, met de automatische. Deze kan lek geworden zijn en 
moet dus weer op de zitting geschuurd worden. Hiertoe neemt 
men een weinig amaril-poeder en mengt dit aan met olie en doet 
van dat papje een weinig op de schuine rand van de klep . De 
klep wordt nu op zijn plaats gebracht en met een scllfoeven
draaier rond gedraaid. 

Dit draaien bestaat in het heen en weer bewegen van den 
klep op de zitting, zoodat het amaril, dat tusschen den kleprand 
en de zitting is, deze op elkaar doet slijpen. Na een paar slagen 
gedaan te hebben moet de klep even gelicht worden, opdat het 
amaril, dat door de wrijving weg gedrongen is, er weer tusschen 
kan vloeien. Licht men de klep niet op, dan zullen spoedig de 
metalen op elkaar wrijven en daarin groeven komen. 
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Een lekke klep maakt zich kenbaar door te weinig compressie 
in den cylinder, daar gedurende de samenpersing het gas weer 
wordt teruggedrongen in de zuigbuis en in den carburator. Er 

is daJl onvoldoende gas in den cylinder en komt er geen explosie. 
B\ijft er zoo veel gas over, dat er nog een zwakke explosie, is 
dan ontwijkt een deel van het verbrande gas, door de lekke 
inlaatklep. In de eerste plaats zal dit het gas. dat naar een 
anderen cylinder wordt gezogen, bederven, waardoor ook in den 
cylinder minder krachtige explosies komen, doch tevens bestaat 
er kans, dat de heete afgewerkte gassen, het gas in de zuigbuis 
zullen doen ontbranden. 

Er ontstaan dan explosies in de carburator, die een doffen 
slag geven en ziet men soms de vlam uit de zuigbuis slaan . 't 
Spreekt van zelf, dat de klep dan onmiddellijk in orde gebracht 
moet worden. 

Om bij een meer cylindermotor te onderzoeken van welken 
cylinder de klep doorlaa! en dus te weinig compressie heeft, 
moet men den motor met den aanzetslinger draaien en dan 
achtereenvolgens om beurten van één cylinder de compressiekraan 
sluiten, terwijl d ie van de andere cylinders openstaan. 

Heeft een motor goede compressie dan zal, wanneer de zuiger 
bijna boven is gekomen, deze door de compressie weer terug 
veeren, zoodra men den aanzetslinger loslaat. Dit moet men 

eenigen tijd kunnen herhalen, zonder dat de compressie merkbaar 
minder wordt. 

In plaats van doorlaten van de klep kan de zitting zelf 
doorlaten. 

Bij automatische inlaat-kleppen n.l. is de klep gemonteerd 
in een l osse zitting, die gewoonlijk door een stop op de inlaatpijp, 
op een rand in den cylinder wordt gebruikt. 't Spreekt van zelf, dat 
ook deze rand moet afsluiten en wordt daarvoor een pakkingring 
gebruikt. Wanneer deze pakkingring niet goed is, kan het gas 
daar langs w eer uit den cylinder verdwijnen, met dezelfde 
ge volgen als van de lekke klep . 

De lichte klepveer kan gebroken zijn en zal er wel gas inge
zogen, doch even snel weer weggedrukt worden, omdat de klep 
open blijft. Hiervoor moeten dus reserve-veeren aanwezig zijn. 
Ontbreken deze, dan kan men als hulpmiddel een sluitringetje 
tusschen de beide stukken veer leggen . 

Is de klepspie verloren ol gebroken dan doet ook de veer weer 
geen dienst, en moet dus weer een nieuwe spie ingebracht worden, 
of kan als hulpmiddel een splitpen of ij;erdraad gebruikt worden. 
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De veeren kunnen te slap zijn geworden door langdurig gebruik 
en door over-verhitting van den motor. De motor heeft dan 
weinig kracht, omdat de veer niet in staat is bij deze groote 
zuigersnelheden, de klep op tijd te sluiten, waardoor dan een 
gedeelte van het opgezogen gas weer wordt leruggedrukt in de 
zuigbuis. Hiervoor moet men de veer een weinig uittrekken of 
vervangen door een nieuwe. 

De · veer kan in het tegenovergestelde geval te sterk zijn. Dit 
echter niet bij een motor die reeds goed geloopen heeft, doch 
bij een nieuwe veer of uittrekken van de oude. De klep laat dan 
weinig gas door en de motor heeft geen kracht. 

Door olie kan de klep op de zitting blijven kleven, vooral 
wanneer de motor koud is . Bij het aanzetten van den motor 
komt er dus geen gas in den cylinder. Dit bemerkt men al 
spoedig, daar dan de klep tijdens de zuigperiode niet het snor
kende geluid laat hooren. Met een weinig petroleum moet de 
klep dan weer worden losgeweekt. 

De storingen bij de gedreven kleppen zijn de volgende: 
. De' klepsteel kan tenge.volge van het scheef wringen van de 
veer in de ·klepleiding gaan v.reten en dan blijven vastzitten. 

De cylinder werkt dan niet en kan, zooals reeds gezegd, de 
c~f.bitrator in brand vliegen. Is het de uitlaatklep, dan zal het 
opgezogen gas onverbrand door de uitlaatklep verdwijnen, en 
onlbrandt door de heete uitlaatgassen van de andere cylinders 
in den knaldemper. De klep kan doorlaten en moet alsdan 
geschuurd worden. 

Dit doorlaten kan ook het gevolg zijn van het te lang zijn 
van de klepstift of den kleplichter, waardoor de klep open blijft. 
Wanneer de ruimte tusschen klep en kleplichler te gering is, 
zal, terwijl de motor loopt, de klep heet worden, waardoor de 
klepsteel langer wordt en dan op de kleplichter blijft rusten, 
Waardoor de kiep openblijft. 
, We krijgen dan ook hier weer compressie verlies en wanneer 

het de inlaatklep is, explosies in den carburator. 
Wat aangaat het langer worden van den kleplichler, worden 

ilie kleplichters bedoeld, die .verstelbaar zijn. 
,n iWanneer dan de contra-moer is losgewerkt, kan de schroef 
1ri de hoogte werken en ten slotte de klep openliouden. 

Blijft de kleplichter in ziin leiding wringen dOGr ' welke oor
zaak dan ook, dan blijft de klep eveneenS' open' staan .· 
.' Door langdurig gebruik wordt de ' ttiimte tustchen kleplichter 
tn klepstift groot, als gevolg \'an natuurlijke slij,age. 
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De kl ep li cht dan ni et mee r voldoende en laat te weinig gas 
in of uit, naar gelang het de in- of ui tlaatklep is. Ook hier 
hebben we weer kraciitverii es . 

Een klep leidi ng kan uitgesleten zij n, waardoor de klep ni et 
recht mee r op de zitting komt. AI zeer spoedig wordt da n de 
zit ting van de klep ovaa l. zoodat deze ni et meer afslui t. Bij 
de inlaatklep kan door een uitges leten klepgeleiding lucht 
worden ingezogen, die het gasmengsel bederft. Om dit w eer 
in orde te brengen, moet men de leiding met een ruim er 
opzuiveren en een nieuwe klep met dikkeren steel aanbren
gen. Ook kan men de klep opzuiveren en in de leiding een 
bus je aa nbrengen. 

Wan neer, onderweg zijnde. de in- of uitlaa tkl ep geb roken 
is en men heeft geen rese rveklep in den wagen, dan moe t de 
toevoer van gas naar dien cylin der worden afgesloten . Ver 
zui mt men dit, dan zal het reeds genoe mde brandgevaar in 
den ca rburator ontstaan en tevens het gas voor de andere 
cylinders bedorven word en. 

Om een cylinder af te slu iten, schroeft men de afs luiting
stop, die zic h boven de gebroken klep bev indt, er uit. Vervol
gens neemt men een moer of een ander voorwerp van onge
veer 20 mMo hoogte en legt dit op de gebroke n klep en 
schroeft daarna den stop er weer op en klemt aldus de gebro
ken kl ep op de zitting en is hi erd oor dus het aan- of afvoe r
kanaa l naar den cylin der afges loten. 

Een slec hte kl ep re ge ling kan ook het gevo lg zijn van versle
ten, gebroken of losge raakte nokken. AI deze gebreken heb
ben de reeds ge noemde gevo lge n en men za l goed doen bij een 
eventuee l onderzoek, dit ook tot deze orga nen uit te trekken. 

Onvoldoende compressie door andere oorzaken. 

Ondanks a lle zorgen besteed aan de kleppen en kl ep rege
ling, kan het zijn , dat de motor on vo ldoende compressie heeft. 
Hiervoor moet Llan ook een oorzaak te vi nden zijn . 

In de eerste plaats onderzoekt men ol de afsluitsto ppen boven 
de kleppen, de bougies, of comp ressie kraantjes doorlaten. 

De eenvoudigste methode is deze : 
Een weinig olie wordt met een penseel of met den vi nger 

lan gs de verpakkingsringen van de stoppen, bougies en kraantjes 

gesmeerd, terwijl ook een wein ig in de gaatjes va n de kraantjes 

word t gedaan, Nu draai t men weer dell motor met den aanze1-
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slinger en zal men, bi] de lekke verpakking, luchtblaasjes op 
de olie zien verschijnen. Door vaster aandraaien ol opnieuw 
verpakken met een koperen verpakkingsring ol asbestkoord, 
wordt dit euvel verholpen. 

Is het kraantje lek, dan moet de plug in het kraantje geschuurd 
worden met zeer lijne amaril poeder en olie. Er wordt verder 
nog op atten t gemaakt, dat langs het porcelein van de bougie 
eveneens lekkage kan zijn. 

Draai dan de verpakkingsstop aan ol verwissel de bougie. 
Verder kan de compressie slecht zijn door onvoldoende smering 

van den zuiger. Onderzoek dan de olieleidingen en oliepomp, ol 
de eerste niet verstopt zijn, ol de tweede niet delect is. 't Spreekt 
van zelf, dat ook de olie voorraad nagemeten moet worden. 

De cylinders kunnen ovaal uitgesleten zijn, en zullen de 
veeren dus niet meer voldoende alsluiten. De cylinders die
nen dan rondgeslepen te worden en moeten er qieuwe zuigers 
in komen, omdat de oude dan te klein geworden zijn. 

Zijn enkel de zuigerveeren versleten, dan dienen deze ver
vangen te worden door nieuwe. 

De doorsnee openingen van de zuigerveeren kunnen te 
groot zijn en dan wanneer zij in den cylinder zijn geplaatst, 
te wijd openstaan. Langs deze opening kan veel compressie
verlies plaats vinden, vooral wanneer de openingen van al de 
veeren boven elkaar staan . 

Een losgeraakte zuigerbout kan in den cylinder een lange 
groei gemaakt hebben, waardoor er eveneens compressieverlies 
is. De cylinder zal dan dezelfde werking moe ten ondergaan, als 
bij de ovale cylinders. 

De cylinders kunnen gescheurd zij n en vervangen worden door 
nieuwe ol zoo mogelijk autogeen gelascht worden. Verder kan 
de stop, die den cylinder alsluit van de waterruimte lek zijn, 
zoodat daarlangs de compressie ve rloren gaat. 

Bij het inzuigen van gas, zal dan tevens water in den cylinder 
gezogen worden. 

Wanneer men het compressie kraantje opent onder het 100-

pen van den motor, en men houdt de hand boven het kraantje, 
dan wordt de hand vochtig. Deze stop zal dan opnieuw verpakt 
moeten worden. 

Storingen in de Afkoeling. 

De storingen in de alkoeling maken zich gewoonlijk op de 
volgende wijze openbaar: De motor begint sneller te loopen, 
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in den waternnntel, lek is geworden . Deze zal dan opnieuw 
verpakt lIl Deten worden. 

Nu kan het geval zictl voordoen, dat er geen lekkage is en 
tevens de radialOr gevuld is met water, terwijl toch de motor 
te beet worrIt. 

Als eerste en meest voor de hand li ggende oorzaak noellien 
wij hier dan een gebroken ventilatorriem, waardoor de ventilator 
niet kan werken en door onvoldoende luchtstrooming het water 
dus niet voldoende wordt afgekoeld. 

Bestaat deze fout niet, dan zal men die moeten zoeken in een 
gestoorde watercirculatie. Eerst onderzoekt men dan of de pomp 
wel meed raait, want Iliervan kan het asje, tandwieltje of vleugel 
gebroken zijn. Verder de koppeling of het tandwieltje waarmede 
de pomp wordt aangedreven. 

Een gemakkelijke wijze anI te zien of de pomp snel werkt 
is de dop van den radiator te schroeven, om te zien of het 
water stroomt. Is dit om constructie-redenen niet te zien, dan 
maakt men even een slang los van een der buizen, waardoor 
de pomp 11 et water Derst, en slaat de motor aan. Het water moet 
dan met een krachtigen straal uit de pijp komen . . 

Verder kunnen de buizen verstopt zijn . Niet door vuil, want 
met het schoone water, dat steeds in den radiator gedaan wordt, 
is een verstoppen door vuil niet mogelijk . Het zou echter kunnen 
zijll. dat de gummislang een stuk van zijn binnen voering had 
losgelaten en dat dit de buis had verstopt. Hier zal dan de gum
mislang vernieuwd moeten worden. 

Bestaat ook deze fout niet , dan wordt de afkoeling belemmerd 
door aanzetting van ketelsteen in den cylinder en radiator, terwijl 
ook olie hieraan het hare doet. Met een oplossing van soda of 
zwavelzuur in het koelwater, kan men het vuil verwijderen, door 
daarmede den motor eenigen tijd te laten draaien. Daarna laat 
men het water wegloopen en wordt de radiator met versch water 
goed doorgespoeld. 

Storingen in den Versnellingsbak. 

Storingen in den versnellingsbak kunnen de volgende zijn : 
Het breken van een of meer tanden. Dit kan het gevolg zijn 

van behandeling, als overschakelen zonder te debrayeeren of ruw 
loslaten van de koppeling. Ook kan het zijn, dat in de. tandwielen 
een onzichtbare breuk was, die ten slalte het zwa re werk niet 
meer kon verrichten. 
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Verder kunnen de tandwielen te hard zijn, Hier helpt natuurlijk 
alleen vernieuwing, 

Waar echter de tanden alleen dan breken, wanneer de wagen 
in gebruik is, komt dit ongeval meestal onderweg voor, 

Men zal dan verplicht zijn alleen in die versnellingen te rijden, 
welke nog in goeden staat zijn, doch het is noodzakelijk eerst 
de gebroken tanden uit den versnellingsbak te verwijderen, om 
ie voorkomen, dat ze door het vet omhoog gewerkt, tusschen de 
andere tandwielen komen, die daardoor eveneens zouden breken 
of minstens de assen zouden krom maken, 

Er kunnen kogellagers of kogels gebroken zijn, zood at de assen 
wringen en zeer moeilijk draaien, omdat ze niet meer in het 
midden van het lager zijn, Dit zal men kunnen hooren aan het 
onaangenaam ratelend geluid van de tandwielen, Ten spoedigste 
zal de reparateur hier nieuwe kogellagers moeten aanbrengen . 

De vierkante as, waarover de balladeur heen en weer schuift, 
kan verwrongen zijn of de balladeur kan daarop vast zitten 
door vast vreten of beschadiging, Het overschakelen wordt dan 
onmogetijk, De tandwielen grijpen niet of over onvoldoende 
breedte in elkaar. Het kan dan zijn. dat het overschakelingshandel 
verbogen, los zit, of gebroken is, of wel de overbrengende 
hefboompjes en stangen. 

Moeilijk inschakelen krijgt men ook wanneer de koppeling onvol
doende debrayeert en dus in het vliegwiel meedraait. Groote 
bramen aan de tanden bemoeilijken ook de overschakeling, 

De tandwielen, welke met bouten aan de flenzen op de assen 
zijn verbonden, kunnen loszitten door het losraken of breken 

, der bouten, Hier opnieuw de boulen aandraaien of de bouten 
vervangen door betere. 

Storingen bij chteras en Differentieel. 

Bij de achteras en differentieel zijn de volgende storingen 
mogelijk: 

De cardanas kan gebroken zijn, of het kleine conische tand
wieltje gebroken of los op de as zitten, In een dergelijk geval 
kan men schakelen in welke versnelling ook, doch de wagen 
gaat niet van zijn plaats, 

Ditzelfde is het gevolg in onderstaande gevallen; 
Ie. bij het stuk zijn of losraken van het kroonwiel ; 
2e, wanneer eèn der differentieelassen gebroken is; 
3e. wanneer het tandwieltje op de differentieelas los zit; 
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4e. wan neer het krllisstllk, waorop de satelieten zitten, ge
broken is; 

Om te onderzoeken waar de fou t zit, zet men beide achter
wielen in de hoogte en draait aa n een der wielen. Het and ere 
w iel moet dan in tegeno vergeste lde richting loopen. Is dit 
niet het geval, dan zi t de fout in den differentieel of diffe
rentieel assen. 

Draait het wiel in tegengestelde richting, dan ze t men een 
wiel op den grond en draait aan het andere. De cardanas moet 
dan meed ra aie n. 

Bij kettin gove rb re nging kan het zijn dat de kettin ge n te slap 
of te strak zijn. Met de kettingspanners moeten dan de ket
tingen geste ld worden . Een gebroken kettin g moet gerepareerd 
worden met een hulpstukj e of vervange n worden door de 
rese rve ketting. 

Er kan zich het geva l voordoen, dat de kettin g niet te repa
reeren en in de n wage n gee n reserve ketti ng is. Om dan toch 
te kunnen rijden. moet het kettin glooze wiel op de differenti eel as 
vastgezet worden. Dit is te doen met bandijzers of ee n En gelsche 
sleut el. Het ket tingloaze achterwiel draait dan los mee, terwijl 
door een enkele kett in g de wa ge n aanged reven wordt. 't Spreekt 
van zelf, dat hi erbij de wagen niet snet ma g loopen. 

Defecte Remmen . 

Delecle remmen kunnen als oorzaak hebben : 
Het breken van het remhandel of rempedaal, het breken van 

een stanget je of kab el. Verder in het verliezen van een boutje. 
Zijn de remblokken versleten dan moeten de ze gerepareerd 

worden, dat is te zeggen de oplegsels moeten worden ve rni euwd. 
De remmen kunnen vastzitten door roest of vuil, zoodat ze 

slecht of ni et meer uil zetbaar zijn . Gewoonlijk zijn aan de 
remmen spi raa lveeren, die bij binnenrel11 men in den toes tand 
van rn st de blokk en naa r elkaar moeten trekken. Zijn deze 
sp iraalveeren ge broken , dan kunnen de remblokken zich vast
zetten in den remtrommel, zoodat de wagen ni et vooruit wil. 

De remmen moe ten zoo ges teld zijn, dat ze bij het aanhalen 
onmiddellijk hun dienst doen. 

Bij de handrem men moe t er opgelet worden, dat beide remmen 
te ge lijk pakk en. 
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Storingen aan de Stuurinrichting. 

Een storing aan de stuurinrichting maakt zich ken baar door 
moeilijk sturen, of door een abnormale afslijting van de voorbanden. 

In het eerste geval kan iets wringen in de stuurinrichting 
of vergeten zijn te smeren . 

In het tweede geval is het meestal een verbindingsstang of 
hefboom, welke verbogen is, veroorzaakt door een aanrijding. 

Defecte Aanzetslinger. 

De aanzetslinger kan defect zijn geraakt. 
Wanneer de aanzetslinger gebroken is moet men op een 

andere wijze den motor in gang trachten te bren getl. De een
voudigste wijze is, terwijl de hoogste versnelling is ingescha
keld, den wagen te laten duwen, waardoor de motor mee 
gaat draaien . Zood ra dan de motor een paar explosies maakt, 
moet deze ontkoppeld worden, om op toeren te kunnen komen. 
Den wagen van een hoogte Ie lalen afloopen is ook gemakkel ijk. 
De hoogste versnelling wordt ingeschakeld en de motor ontkop
peld gehouden, totdal de wagen vaart hee ft . Daarna zet men 
de koppeling langzaam in, Als laatste redmiddel, wanneer men 
met deze lIIiddelen niet slaagt, licht lIIen met den asl ichter 
één wiel van den grond en schakelt daarna de hoogste versnel
ling in. Het wiel wordt gedraaid, waarc;loor de motor in gang 
wordt gebracht. Nu schakelt men het handel wederom in rust
stand en laat den wagen zakken, 

Banddefecten, 

Bij banddefecten onder den rit moet lIIen de banden verwisselen, 
doch daar het zich kan voordoen, dat in reserve banden niet 
is voorzien, is een enkele raadgeving niet overbodig. 

Aan een gesprongen buitenband valt onderweg niet te 
repareeren, doch men kan door een manchet 0111 de scheur te 
plaatsen en daarbij een bescherming op het gescheurde can 
vas binnen in den band (een z. g. cover), den luchtband weder 
behoorlijk oppompen. Een lekken tuchtband kan lIten onderweg 
repareeren . Bij geheele afw ezigheid van reserveslukken en als 
men daarbij van alte hulp verstoken is, doet men het best den 
luchtband uit den buitenband te halen en daarna den buiten
band te vult en met hooi, stroo, lappen enz. Hiermede voorkom 
men het stukrijden van den buitenband op de velgen. 
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VERLICHTING VAN AUTOMOBIELEN. 

De kracll1 die een oynamn voor auto-verlichting absor
beert varieerl tusschen 0.2 en 0.25 P. K. naor ge lang de liclll
sterkte . 

elke lamp gebr uikt: Ziehier wat 
Voorl ampen 16 à 50 kaarse n (gewoon lijk neeml men lam

Zijlantaams elk 5 kaarsen 
Achterlantaam 
Lampje voor oliecontröle 

pen van 30 Kaarse n) 60 K. 
10 1<' 
3 K. 
2 K. 

Totaal 75 K. 
Wil men dus alle lampen tegelijk aansleken, dan zal men 

noodig hebben 75 Walt (aannemende, dat de tegenwoord ige 
melaaldraadlampen I watt per kaars verb ruiken ). 

Aannemende verder een rend el1lent van 500/0 Voor de geheele 
installatie, dan zal een dynamo voorhanden moeten zijn die 150 
watt levert. of daar 735 wat= I P. IC zal de in s lallatie 150: 
736 =O,203=c irca '/, P K. vorderen. 

Is de dynamo parallel met de accumulatoren (die gebruikl 
worden als de wagen st ilstaal) gesc hake ld en zijn bijvalleen 
de voo rlampen (Ian, dan is het krachtsgebruik 11<11Ullriijk aal1-
merkel ij k mi nder. 

In speciale gevallen bijv. als de accumulatoren ongeladen 
zijn, moet er meer krac ht geleverd worden, soms wel hel 
dubbel e doch zulks koml ze lden voor; oo k dient men in aan
merkin g te nemen dat als de acculllulatoren geladen zijn en 
de lampen niet onlstoken, de dynamo geen krachl verbruikt. 

Men ziel dus dal men zonder veel kracht aan den motor te 
ontne men gerusl een electrische lichtin sta llatie zelfs op een 
12 ~ 16 P. K. wagen kan plaatsen. Men za l geen krachlverlies 
cOllstateeren. Een water- of oliepo111p verbruikt doorgaans meer 
kracht dan een dyn amo. 

Voor het zg. doorbr<lIlden der dynamo bij een hoog aantal 
omwentelingen behoeft men 111 et de moderne dynamo's ni et 
bevreesd te zijn . Wordt de spanning te hoog dilll wordt auto
Illatiscil een gedeelte der windingen uitgeschakeld, waardoor 
het volt<lge direct d(l(lil. 

Ten slotte den raad: Degene die steeds satisfact ie va ll zijne 
electrische inst"llatie wil hebben, onderhoude haar zel f en 
stelle zich zoo Iloodig een weinig op de hoogte der werking 
enz. Zood ra men echter het onderhoud van dynamo, accu'", 
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enz. aan "Kromo" overlaat, zal men, vooral als men een 
"verlichte" Kromo met "maoe boeka"- en "bikin betoel"
neigingen heeft, vaak in het donker zitten . 

Een eleclrische installatie voor auto's, mits van betrouw
baar merk, geeft echter weinig of geen last en onderhoud en 
zal naar alle waarschijnlijkheid de autoverlichting der toe
komst worden. 

HET BRANDSTOFVERBRUIK BIJ AUTOMOBIELEN. 

Vaak wordt ons gevraagd in en buiten de vragenbus: Hoeveel 
K.M. per liter benzine kan een auto merk X per liter benzine 
halen? En wat moet ik doen om het benzineverbruik van mijn 
motor te reduceeren? 

Anderen weer zoeken hun heil in het aanbrengen van een nieuwen 
carburator in de hoop een lagere benzinerekening te verkrijgen . 

Het is een natuurlijk verschijnsel dat ordelijk aangelegde men
schen, ook uit zuinigheidsoverwegingen liefst zoo weinig moge
lijk geld nutteloos verspillen; zij willen den motor gaarne de 
brandstof geven, die hij noodig heeft, maar kunnen niet toestaan 
dat hun motor die kostbare brandstof nutteloos verbruikt. 

Sommigen gaan echter te ver; zij hebben een grooten zwaren 
6 ol 8 cylinder wagen en verwachten dan een bijna even gering 
brandstofverb ruik als van een li chten viercylinder. En dat gaat 
niet, want een motor van een bepaalde kracht heeft nu eenmaa l 
een bepaalde hoeveelheid brandstof noodig om te kunnen arbei
den. Een motor, die een li cht vierpersoons wagentje van 900 K.G. 
voort te bewegen heeft, moet minder arbeid presteeren dus ook 
minder brandstof verbruiken dan de motor, die een zware zevenzits 
car van twee ton moet voorttrekken. 

Nu zijn er vele ja zeer vele automobielen, die door slechte 
afstelling van den carburator veel te veel brandstof verbruiken; 
dit echter kan hersteld worden en zoo ook zal de automobilist 
die met een verouderden versleten carburator rijdt er besl ist baat 
bij vinden, wanneer hij een nieuwen modernen carburator aanbrengt, 
maar daarover willen we het hier niet hebben. 

We willen hier bespreken hoeveel benzine een gegeven motor 
per paard e kracht-uur mag verbruiken en dan zullen we een cijfer 
zien, waaronder men niet gaan kan zonder de kracht van den motor 
te verminderen en in dit verband willen we er even op wijzen, 
dat elke wagen zijn bepaalde snelheid heeft, waarop hij het minst 
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------~---~-----------l I Koninklijke Vereeniging "Java Motor Club" 

~ van rie JM C worden, ontvangen de volgende clubartikelen bij toe
treding gratis: 

~I AutomobIlisten e~!;o':O~W~~l!:~~!7~v~=~e eerste maal lid I 
ot: een driedtelige on opgeplakte automobielkaart van Java 

i 
een compleet stel afstandstabellen in étui I 
een in zilver en email uitgevoerd clubinsÎJ:!ne 

~ 
een handboek waarin het motorreglemeht, wetenswaardigheden 
voor het tourisl11e en gegevens op technisch gebied 
een codeboek je 

~~ een boekje met statuten en hui shoudelijk reglement. i 
* Wenscht men de kaarten op linnen geplakt en in étui te on t
vangen, dan moet hiervoor f 5.- worden bijbetaald. 

~ Oud· leden. Zij die reeds vroee-er lid waren, doch bedankt hebben, ~ 
~ en opnieuw tot de JMC willen toetreden, ont vanl2:en I 
(j)~ niet opnieuw de clubartikelen, Zij behoeven echter geen 
@ entréeg-eld meer te betalen. 

Inruilen kaarten. Bij het Hoofdkantoor te Semar~ng bestaat gelegen-
~ heid 0111 oude kaarten in te ruil en tegen nieuwe, ~ 

Olet bijbetaling van f 5.- (i) i DupHcIIst cJubartikelen. Te SemaranJ,! zijn duplicaten van clubar- ~ 
@ tikelen verkrijgbaar tot de volgende prijzen , <!) 

~~ Onopl2:eplakte kaarten, per deel (Oos t , V/est of Midden Java) f 6.- ~$ 
On linnen geplakte kaarten, per deel " "" 7.50 
00 linnen geplakte kaanen per stel van 3 stuks in étui " 20.-

~ Onopgeplakle kaarten, per stel van 3 stuks ., 16.- ~ 
@ Cluhinsigne!', per stuk. ,,6.- (i) 
® Handboeken, per stuk ,, 10,- @ 
~ Afstandstahellen . per deel " 1.- ~ 
@ Afstandstabe\!en, rer stel van 3 stuks in él ui 1) 2.50 (i) 

@ Te Semarang zijn behalve de clubanikelen nog verkrijgbaar: @ 

~~ Wagenplaques \cl ubschllden ter tevestig illg op den radiator) ~$ 
per sluk . .! 8.50 

Nationaliteitsplaten. veor hen die per eiJ!E'n auto, of motor-i rijwiel door Europa wenschen te reizen, en hun wagen i 
@ v,ln Ind ië l11ef' nemen. tler stuk 1.50 @ 

Internationale Rijbewijzen I' 6.-
~ Internationale Rijhewijzen VOor niet-leden 10.- ~ 
~ Chauffeurs-medailles. voor IQ en 15 jarigen trouwen dienst, :; 

uitgevoerd in zilver, per st uk . . " 12.-
~ Chauffeurs-meda illes. voor 20 jarigen trouwen dienst, ver- ~ 
~ guld zilver, per stuk. 17. - ~ 
@ Verder zijn vcrkrijebaar tot gereduceerde prij s . kaarten van @ 

(ij België, Duitsehland, Frankrijk, Italië en Zwitserland. ~ 
@ Behalve de Internationale Rijbewijzen, wordt door ons aan niet- @ 
~ leden in geen enkel geval clubartike len verstrekt. ~ 
(i) Zorgt er dus voor dat 2'een Uwer clubartikelen in handen van (i> 
<!> niet-leden valt. @ 

~ Leent hen Uwe kaarten en afstandstabellen niet uit. ~ 
(i) Geeft hen geen inlichting-en. 
@ Vraagt niet 00 Uw naam artikelen VOor hen aan. ~ 
~ Er zijn nog teveel leden die niet beseffen, dat zij daardoor hunne ~ 
~ vereeniging benadeelen. ~ 

~------------------------
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verbruikt per P.K.-uur; evenal s een schip hee ft een allto eene 
z.g. economische vaa rt , waa rop specifiek de min ste hoeveel he id 
brandstof ve rbruikt wordt. 

Is de economi sche vaart van een gege ven w agen d us circa 
45 K.M. per uur. dan za l de automobilist, die zooveel moge lijk 
zich aan die snel heid houdt , in ee n maand tijd bijvoorbeeld, 
hee l wat minder benzine verb ruikt hebben dan een andere auto
mobili s t, di e 111 et een dergelijken wagen steeds ver boven of 
onder de 45 K .. \1. rijdt. 

Voordat we ve rd er gaa n willen we eers t even, tot goed oegrip , 
de beteekenis va n een ige uitd rukkin gen ve rklaren. 

Wanneer men sp ree kt van brandstofverbruik va n ee n auto
motor , dan wordt daarmede bedoeld de hoeveelh eid ben zine 
uit ged rukt in gramm en, die de motor per paardekracht en per uur 
noodig heeft of verbruikt. Daarbij moet men rekenin g hond en 
met het feit , dat benzine een soorteli jk gewic ht heeft van circa 
0,750, zood at een lit er benzine slechts 750 gra m weegt en niet 
1000 gram zooals een liter water. 

Wan nee r een automotor van 20 P.K. 350 gr. benzine per P.K.
uur verbruikt, dan wil dat zegge n dat hij per uur 20 X350 of 7000 
gram benzine nood ig heeft of in lit ers 7X750 is 5,25 lit er. 

Is in dat uur en op vlak terrei n onder benutting van de volle 
20 P.K. een weg van 52'(, K.M . afgelegd, dan kan men zegge n 
dat die wagen 10 K.M. op één lit er benzine loo pt. 

Deze cijfers ge lden natuurlijk alleen voor vlak terrein, rijdende 
op de prise directe. 

Het is echter opmerkelijk dat een automotor, die op de proefbank 
ee n verbruik va n 350 gr. per P.K.-uur heeft , dit cijfer in een auto 
nooi t haa lt, 0111dat er vrij veel kracllt verloren gaat in de ove rbrengin g 
dier krac llt van den motor naar het aanrakingspunt der wi elen 
met den grond en dan hebben we nog den luchtweerstand, dien de 
met groo te snelheid zich voortbewegende auto ondervindt. 

En dat die luchtweerstand van ni et gerin ge beteeke ni s is, moge 
blijken uit het feit dat een auto, die om een snelh eid van 45 K.M. 
per uur te halen 12 P K. nood ig heelt, cr 45 of bijna vier maal zoo
veel noodi g heeft Om de dubbele snel heid, zegge 90 K.M. te halen . 

Hoe sne ller een auto rijdt hoe 111eer benzine ze ook zal ver
bruiken, doch de reis zal zooveel te korter duren. Specifiek loo pt 
een 111 0tor ec hter 11 et zuini gs t, wanneer hij zijn volle kracht kan 
ontwikkelen. Verbruikt ee n 1110to r bij 40 P.K. bijvoorbeeld 10 )(.G. 
benzine, bij 20 P .K. zal diezelfde motor geen 5, maar zeker 6 K.G. 
benzine verbruiken. 
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Uit die drie gegevens: Totaat brandstofverbruik per uur, spe
cifiek verbruik per P.K.-uur en afgelegden weg in verband met 
de rijsnelheid zal men dus het brandstofverbruik onder diverse 
omstandigheden kunnen berekenen en noodwendig komt men dan 
tot een snelheid die het voordeeligst is en dat is de economische 
snelheid, die voor eIken wagen apart gezocht moet worden. Wil 
men naar een zuinig brandstofverbruik streven, dan zat men zOO

veel mogelijk met die economische snelheid moeten rijden. Rijdt 
men veel langzamer, dan haalt de motor zijn zuinigst specifiek 
verbruik niet en rijdt men veel sneller, dan duurt de reis wel 
korter maar het totaal verbruik van den motor stijgt, omdat de 
paardekrachttoename in verhouding grooter is dan de snelheids
toename. 

Hierbij wordt natuurlijk verondersteld dat we een carburator 
hebben die steeds een constant gasmengsel geeft en die zijn er 
niet veel; de meeste carburatoren geven bij lager toerental van 
den motor een rijker gasmengsel en bij stapvoets rijclery zelfs een 
zeer rijk gasmengsel en dat verklaart gedeeltelijk het betrekkelijk 
hoog benzineverbruik van vele wagens clie stadsdienst doen, waar 
vaak lang achter elkaar stapvoets gereden moet worden. Voorts 
wordt in de stad, in de Iile rijdende, dikwijl s gedebrayeerd en 
hoevele chauffeurs laten hun motor niet doorloopen, terwijl hun 
meester in een toko of kantoor boodschappen doet en juist dan 
op den hulpsproeier loopend verbruiken vele motoren enorm veel 
brandstof, hetgeen men constateeren kan aan de zwarte rookwol
ken , die den knalpot verlaten. 

De manier van rijden speelt ook een groote rol in het brand
stofverbruik, juist omdat elke wagen zijn eigen economische 
snelheid heeft en daarom hoort men vaak automobilisten heftige 
discussies houden aangaande het verbruik van hun wagen. A. 
rijdt met een wagen van het merk X gemiddeld 9 K. M. op 
'een liter benzine, terwijl B die precies denzelfden wagen heeft 
niet meer dan 8 K. M. kan halen. 

B gaat natuurlijk direcl naar zijn reparateur die zich suf zoekt 
en niets vinden kan en ook niets vinden zal, want het verschil 
in brandstofverbruik komt alleen door het verschil in rijden. 

Stel dat A steeds zeer regelmatig rijdt zoo veel mogelijk met 
dezelfde snelheid van, laat ons zeggen, een gemiddelde van 
50 K. M. per uur. De weg die 100 K. M. lang is zal dus in 
twee uur worden afgelegd, waarbij 11, 11 liter benzine verbruikt 
zullen zijn. Voor dat merk wagen li gt de economische snelheid, 
zullen we aannemen, tusschen de 45 en 55 K. M. 
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Nu komt B die denzelfden weg aflegt doch niet re ge tmatig 
rijdt - het is bij hem hollen of stilstaan en als hij na een uur 
rijden merkt dat hij slecht is opgescholen en stechts een ge
middelde van 30 K. M. heeft gemaakt gaat hij nu zijn ve rl oren 
tijd inhalen en voert zijn snel heid op tot 70 IC M. per nur, zoodat hij 
toch de 100 1<' M. heeft afgelegd in twee uur en dus ook een 
gemiddelde gehaald heelt vau 50 K. M. per uur precies als A. 

In het eerste noch in het tweede uur heeft hij echter op 
of nabij de economiscbe sne lh eid ge reden; in het eerste Hur 
heeft hij voo r de 50 1<' M . noodig ge had 5 liter benzine en in 
het tweede uur 5' I, liter of tesa men 12'/, liter op de 100 K. M. 

Elke motor heeft zi jn economische snelheid, doch hoe beter 
de motor is hoe grooter ook de econo mi sche zOne zijn za l, 
hetgeen we Illet eell voorbeeld zull en duidelijk maken. 

Met den motor X van twijfelachtig fabrikaat, waarb ij alles 
op een koopje gemaakt is za l de grafische kromme die het 
brandstofverbruik voorstelt met een vrij scherpen hoek de mi
l1inlllll1 ~verbrlliklijn raken, hetgeen beteekent dat het minillllllll
ve rbruik slechts tll sschen zeer enge grenzen ligt , bijv . tusschen 
de 40 en 45 IC M. rijsnelheid; beneden de 40 1<' M. st ij gt het 
verbruik en boven de 45 stijgt het eveneells. 

H ebben we daarentegen een zuiver geconstrueerden, met groote 

zorg: afgesteld en llIotor V, die dus uit den aêlrd der zaak ook 
duurder is, dan zal de grafische krolllme een zeer gele idelijk 
verloop ltebben, heel langzaam de minilllnill lijn bereiken, er 
ee ll tijd langs loopen 0111 haar bij toenemende snelhei d weer 
zeer gele idelijk te verlaten en dan zien we dat de ecollomisc lle 
snelheid tusschen vee l ruimere grenzen ligt bijv. tu sschen de 
40 en 50 1<. M. en zou men daaren boven nog een ca rrosserie 
hebben met mooie, weinig weerstand aan de lucht biedende, 
lijnen dan zou de minimulll zöne nog meer uitgebreid kunnen 
worden voo rn amelijk naar de hoogere snel heden. 

Het is een bekend feit dat men bij verb ru ikswedstr ijden lIlet 
groote nauwkeurigheid, op den weg, de meest economisc he 
snelheid van den wagen langs empir ischen weg vaststelt en valt 
deze op bijv. 44 1<. M., dan zal de bestu urde r gedure nde den 
wedstrijd al zijn "andacltt er aa n wijden, de snelheid zoovee l 
mogelijk precies op 44 K. M . te houden, niet er boven en niet 
er onder. tJat de goed geconstru ee rde motor lllet zijn grouterc 
economische zone hier in ltet voordeel is behoeft geen betoog, 
want de bestuurder van den wagen l11et een dergelijken motor 
kan ongestraft zi jn snel lteid, laat ons zeggen tussclten de gren zen 
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van 40 en 50 K. M. wijzigen, terwijl de gebruiker van een minder 
goeden motor zich angstvallig aan zijn vastgestelde snelhe id van 
44 K. M. moet houden op straffe van hooger verbruik daarboven 
en daaronder. 

Een ieder is in staat de economische sne lheid van zijn wagen 
vast te stellen langs proefondervindelijken weg door steeds een 
afstand van bijv. 20 K. M. rechten vlakken weg met verschillende 
constante sne lheden te rijden, waarbij het benzineverbruik dan op
gemeten moet worden met groote nauwkeurigheid. Het best is 
daarvoor een apart klein tankje te gebruiken met een inhoud van 
een paar liter, dat aan den binnenkant der motorkap wordt vast
gemaakt en met een apart pijpje direct met den carburator ver
bonden moet worden. 

Het meten der benzine door middel van een stokje in de 
groote tank is nooit nauwkeurig, eerstens omdat benzine onder 
invloed der hitte sterk uitzet en tweedens omdat het slechts weinig 
schuin staan van den wagen op een oneffen vloer, in de doorgaans 
lange tank een belangrijk verschil in niveau veroorzaakt. Boven
dien vertegenwoordigt een mislezing van slechts eenige millimeters 
in een groote tank vaak eenige liters benzine. Wil men de groote 
tank dagelijks zuiver opmeten, dan moet men zulks steeds doen 
op hetzelfde uur van den dag met den wagen op een zuiver 
horizontalen vloer en met gelijk opgepompte banden, anders heelt 
de aflezing van het stokje geen waarde. Het is juist om dergelijke 
fouten te voorkomen, dat men voor proefnemingen een klein 
tankje neemt met weinig inhoud om zoodoende de eventueele 
fouten zoo klein mogelijk te maken. 

Er is momenteel een streven merkbaar onder de Europeesche 
automobielfabrikanten bij eiken wagen de economische snelheids
zone op te geven en niet te volstaan met de bloote mededeeling 
dat de wagen zooveel K. M. per liter loopen kan, een mededee
ling, waaraan men niets heelt en die in de praktijk dan ook 
geregeld niet opgaat. 

Dat proefondervindelijk vaststellen der economische zone geeft 
voor de fabrikanten geen groote moeilijkheid, daar zij beschikken 
over prachtige racebanen, waar ze rustig en ongehinderd alle 
mogelijke proeven kunnen nemen op zuiver afgemeten trajecten. 

Zijn die cijfers eenmaal bekend voor elk type wagen, dan kan later 
de koop er van dien wagen zich beijveren 0111 door zijn manier van 
rijden zooveel mogelijk die cijfers te benaderen, hetgeen dan voor die 
wagens met ruime economische z(jnes niet zoo moeilijk za\. blijken. 
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HET MONTEEREN VAN BANDEN. 
A. Verwisselen van binnenband. 

Bij lIet verwisselen van een binnenband moet men voor
ziclltig ell nauwkeurig te werk gaan. De binnenband is l1et 

teerste deel der banden en zeer licht wordt hij bij het mon
teeren beschadigd of verkeerd ingelegd. Dit of een zich in 
den buitenband bevindende kleine steen of iets dergelijks brengt 
dan in korten tijd nieuwe schade te weeg. 

Volgorde der verrichtingen: 
De wagen wordt omllOog gedraaid tot het wiel, 11etwelk men 

lIIonteeren wil, vrij van den grond is. 
Het ventiel wordt geopend en de lucht uit den band gelaten. 
Het eerste monteerijzer wordt met het platte uiteinde tus

schen buitenhiel en velg gestoken en hierna ook het tweede 
monteerijzer, op dezelfde wijze en ongeveer 10 cM. van het 
eerste verwijderd. 

Beide ijzers worden dan in één hand, de rechter, samenge
nomen en neergedrukt. De hiel komt dan uit de velg. De lin
kerhand grijpt nu van achteren door het wiel en houdt het 
eerste ijzer naar beneden gedrukt vast. De rechterhand komt 
hierdoor vrij en men kan nu met behulp van het tweede mon
teerijzer de hiel gemakkelijk uit de velg monteeren, door dit 
ijzer telkens verder van het eerste te brengen, daarbij de hiel 
uit de velg lichtende. 

Na hei uitlichten van de buitenhiel wordt de binnenband na 
de buitenhiel met het derde, een vorkvormig 11l0nteerijzer ter 
hoogte van het ventiel opgelicht te hebben, uit de velg gellaald 
en gemakkelijk en zonder geweld uit den buitenband getrokken. 

Bij het inleggen van den nieuwen binnenband moet men zeer 

voorzichtig te werk gaan. Er moet scherp op gelet worden, dat 

er in den buitenband geen zand, steen en of andere daar niet in 
behoorende deelen komen. 

Is een spijkerdefect oorzaak van het verwisselen van binnenband, 
zoo onderzoeke men of de spijker niet nog in den band zit; hij 
zoude den nieuwen binnenband onmiddellij k weder beschadigen. 

Bij het monteeren van den nieuwen binnenband, die van te 
voren met een weinig talk wordt ingewreven, heft men de bui
tenbandl1iel 111 et l1et vorkvormig monteerijzer bij het ventielgat 
omhoog en plaatst het ventiel in het ventietgat der velg. Men 
lette er hierbij op, dat de schroefdraad van het ventiel niet 
beschadigd wordt. 
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De binnenband wordt nu in den buitenband geschoven. Is dit 
gebeurd, dan overtuigt men zich. dat hij geheel zonder vouwèn ligt. 

Men monteert den buitenband weder, door de haak van het 
vorkvormig monteerijzer in de velg te haken en de buitenhiel 
binnen de ve lg te lichten. Daarna kan men de hiel zonder moeite 
rondom in de velg monteeren met behulp van het andere uiteinde 
van het eerste of tweede monteerijzer. 

Er moet hierbij op g~let worden, dat men met de linkerhand 
de hiel een weinig naar binnen drukt, opdat zij di rect op de 
goede plaats ka me ; de montage wordt hierdoor vergemakkelijkt. 
Het monteerijzer verplaatse men steeds slechts ongeveer 10 cM., 
anders wordt de buitenbandhiel, in plaats van in de velg te 
springen, in verkeerden toestand er overheen gedrukt. 

Daarna pompt men den band op tot de vereischte luchtdruk 
verkregen is en. sluit men het ventiel. 

B. Verwisselen van buitenband. 

Om een buitenband of e~n buiten- en een binnenband te 
verwisselen, monteert men eerst de buitenste hiel uit de velg. 
Men gaat llierbij te werk als onder A is aangegeven . De binnenband 
laat men in den buitenband. 

Met de handen wordt nu de binnenhiel naar buiten geschoven. 
Gaat dit ni et met de handen zooals bij het gebruik van zekerheids
of vleugelschroeven of doordat de velg zwaar beroest is, dan 
plaatst men tusschen de bil1nenhiel en de velg de gewone mOI1-
teerijzers en drukt den band met deze ijzers, wier uiteinden 
daarbij op de velg rusten , naar boven en tegelijk naar buiten. 
Is dit geschied, dan grijpt men met een dier monteerijzers, aan 
de tegenoverliggende zijde Van het ventiel, van binnen tusschen 
velg en band, plaatst het ijzer op den voorsten velgrand en drukt 
den band zoo van het wiel. Het ventiel neme men vooral voor
zichtig uit het ventielgat. 

Voor men den nieuwen band op de velg legt moet de stalen 
vel g nauwkeurig worden onderzocht. Er dient op te worden gelet, 
dat zij noch roestig noch verbogen is en dat vooral hare hout
schroeven, waarmede de velg op het wiel bevestigd is, niet 
uitsteken en scherp zijn. In zulke gevallen moeten de schroeven 
of gevijld of, wanneer ze te diep liggen , bijgevuld worden. De 
bodem der velg moet volkomen glad en effen zijn; zij wordt dan 
nog het best met eene goede emaille of olieverf bestreken, om 
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ook de laatsle oneffenheden te verwijderen. Het verven der velgen 
kan natuurlijk niet onderweg plaatst hebben, doch moet in de 
garage gebeuren. 

Bij wielen met draadspaken (maar ook alleen hierbij) moet 
vooraf nog een velglint in de velg gelegd worden, dat later den 
binnenband tegen uitstekende spakenkoppen beschermt. 

Bij de montage van een completen band pompt men eerst den 
binnenband een weinig op (6 à 8 pompslagen) en legt hem 
zonder vouwen in den buitenband, die te voren van binnen met 
een weinig talk is ingewreven. 

Er moet nauwkeurig op gelet worden, dat vreemde voorwerpen, 
zoonis steentjes, zand, enz., niet mede in den buitenband komen, 
wijl daardoor de binnenband beschadigd wordt. 

Het lichte oppompen van den binnenband heeft ten doel, hem 
zonder vouwen in den buitenband te kunnen brengen. Bij lucht
ledige binnenbanden is het ontstaan van vouwen en verdraaiingen 
zeer licht mogelijk. 

Nu legt men den band op het wiel en wel eerst met het ventiel 
in het ventielgat der velg. Men dient er op te letten, dat de 
schroefdraad van het ventiel hierbij niet beschadigd wordt. 

Voor waver het gaat drukt men eerst met de hand den band 
op de velg, waarna met de 1110nteerijzers de binnenhiel geheel 
in de velg gelicht en zoo mogelijk l11et de handen naar binnen
geschoven wordt tot zij tegen den binnenvelgrand aansluit. Daarna 
wordt de buitenhiel gemonteerd als onder A werd aangegeven. 

De band wordt nu opgepo mpt tot de vereischte luchtdruk is 
verkregen (zie tabel voor den juisten luchtdruk in autobanden) 
en het ventiel gesloten, waarna de montage gereed is. 

HET ONDERHOUD VAN BANDEN, 

10 • Velgen, 

Slecht onderhoud van de velgen heeft ernstige en zelfs bijna 
altijd onherstelbare beschadiging van den band ten gevolge . 

a) Roest. - Laat de randen van de velg niet roesten want 
dan worden zij scherp en dringen in de hielen van de buiten
banden. 

Alle geroeste plaatsen p'olijsten met schuurpapier en vervolgens 
zwart vernissen. 

De randen van den buitenband schoonmaken en weer mon
teeren als het vernis droog is. 
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b) Scherpe velgen': - Wanneer de randen .moeten" - vertoonén 
ten gevolge van de schokken of stooten met monteerijzers, deze 
zorgvuldig verwijderen, vervolgens zwart vernissen, 
~'c) , Vervormde velgen, - Wanneer de velg vervormd is na een 

schok of na rijden op een leegen band, haar noodzakelijk op
nieuw laten richten, 

d) Nagels of schroeven die uit de velgen steken , - Deze zorg
vuldig gelijk maken met de velg met behulp van een vijl of hamer. 

20 , Buitenbanden, 

Slecht onderhoud, - Onderhoudt uw banden goed dan ver
dubbelt ge den levensduur. 

a) Slecht verzorgde sneden, - De kleine sneden aan de opper
vlakte van de buitenbanden moeten gestopt worden met Mastic 
om het indringen van grint en water, dat het canvas zou doen 
rotten en een spoedig springen zou veroorzaken, te beletten, 

b) OUedruppels, - Het caoutchouc, waarop olie gedruppeld is, 
zet uit en laat los van het canvas, Wanneer men de aanwezigheid 
van olievlekken constateert, de banden zorgvuldig reinigen met een 
dot gedoopt in benzine; vervolgens afdrogen met een droge dol, 

c) Onvoldoend oppompen, - Dikwijls de spanning van de ban
den nagaan met den drukcontrpleur en zich houden aan de 

spannin.gstabel. 
dj Niet evenwijdig loopen van de voorwielen, - Wanneer me!, 

bij de voorbanden een , abnormale slijtage van het caoutchouc 
bestaande in shepen in de lengterichting waarneemt, zijn er 99 
tegen 100 kansen, dat de oorzaak ligt in de wielen. Men moet 
deze controleeren en zoo noodig herstellen, daar anders de voor
banden zeer snel slijten, 

e) Speling en , on(ondheid van de wielen, - Wanneer de slijtage 
zich niet op de geheele oppervlakte van den bànd 'vertoont, doch 
slechts op bepaalde plaátsen, heeft zij tot oorzaak speling of 
onrondheid van de wielen, De. speling wordt gemakkelijk ver
holpen, doch alleen de carossier kan een onrond wiel herstellen, 

Non-slippings, - De voorzorgen, welke men nemen moet voor 
het onderhoud van non-slippings, zijn dezelfde als voor gewone 
banden , Men moet evenwel nog zorgvuldiger plotseling remmen 
en ruw inschake,len vermijden., 

Het leer van de semelles kan bij het gebruik verh~rd~n en 
ten' slotte barsten krijgen, ,wann;eer het niet onoer,houden l wqrdt, 
vooral op een bepaalden bodem, 
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Het gebruik van Pasta voor non-slippings houdt het leer soepel 
zonder het caoutchouc aan te tasten en verlengt den levensduur 
van de non-slippings. 

1°. Het leer borstelen en met water afwas sc hen om het goed 
schoon te maken. 

Laten drogen. 

2°. Met den borstel, die bij de doos geleverd wordt, het leer 
met de pasta bestrijken, terwijl men voorkomt, dat deze op het 
gummi en op de randen van de semelle komt; 

3°. Wrijven met den borstel of met een dot tot de pasta goed 
in het leer gedrongen is; 

4°. Zoo mogelijk een uur wachten alvorens te rijden. 
N. ti. In het begin is het goed iedere week te herhalen. Later 

is het voldoende wanneer men het doet, zood ra het leer droog 
begint te worden. 

3e. Binnenbanden. 

Gebrek en overmaat aan talk. - Men moet even zorgvuldig 
gebrek als overmaat aan talk vermijden. Een niet getalkte band 
vouwt en knijpt makkelijk samen bij het monteeren, plakt vast 
aan den binnenkant van den buitenband en verhardt. Te veel 
talk in den buitenband vormt een harde klont, die den binnenband 
doorboort en het canvas beschadigt. 

4e. Pompen. 

Wij rad en aan nooit olie in de klep' te doen. Alle vet bederft 
caoutchouc: de kegel zou spoedig uitzetten, aan de binnenkant 
vastkleven en niet meer kunnen bewegen. 

Het komt dikwijls voor, dat een pomp niet goed werkt, alleen 
omdat het le e r van den zuiger verdroogd is. Het is daarom van 
belang, alvorens een pomp ter reparatie te zenden, den toestand 
van het leer na te gaan, hierd oo r zal men zich dikwijls een 
overbodige zending besparen. 

Om het leer van den zuiger te smeren gebruikt men zuurvriie 
olie (het best is Visc:lO li e) : zuurvrij ve t kan ook, maar heeft het 
nadeel spoedig te drogen en niet goed in het le er te dringen. 

Ruw besturen van de automobiel. 

Spaart Uw banden dan verlengt gij hun levensduur. 
aj Illscilakelell. - Wanneer men p lotselin g inschakelt slippen 

de achterbanden en glijden over den grond. Men moet geleidelijk 
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inschakelen, vooral op een helling. Tien maal ruw inschakelen 
doet een band meer slijten dan 1000 K.M. rijden. 

b) Remmell.- Wanneer men ruw remt glijden de vastgezette 
wielen over den grond in plaats van te rollen. Bij dit glijden 
scheurt het deel van de banden dat op den grond draagt. Op 
deze plaats zal deze buitenband kapot gaan . Rem voorzichtig en 
ver van de hindernis. 

c) Snelle bochten.- Het in volle snelheip nemen van de bochlen 
veroorzaakt dikwijls slippen, dat slijten van de banden tengevolge 
heelt. Bovendien heelt men kans dat de banden, wanneer zij zacht 
zijn opgepompt, bij een te korte en te snelle bocht uit de velg 
vliegen. Neem de bochten langzaam en voorzichtig . 

dj Slippen.- Bij het zijdelingsch glijden van den wagen (slippen) 
kunnen de banden beschadigd worden door scherpe steenen. Een 
band zal zonder te scheuren over een scherpen steen kunnen 
rollen, maar wanneer hij over denzeilden steen glijdt in plaats 
van te rolien, zal hij een diepe snede krijgen, vooral wanneer de 
steen vochtig is. Men moet dus langzaam rijden over de we.gen 
waar slippen te vreezen . is en dat niet alleen voor de banden 
maar ook voor e)gen veiligheid. Het zekerste middel bestaat in 
het voorzien van de wielen van de automobiel, tenminste de 
achterwielen, van nonslippings. 

e) UilhoI/ing.- Bij snel passeeren van een uitholling verlaat 
de automobiel den grond en valt met zijn geheele gewicht op 
zijn banden, die wanneer zij onvoldoende zijn opgepompt, saam
geknepen kunnen worden tusschen de velgen en den bodem. 
Bovendien kan, algezien van de beschadiging van de banden, 
een veer breken. 

f) Steenen. Wanneer men een steenweg niet vermijden kan 
moet men er als vol gt over heen rijden: 

Wanneer de steenen liggen op gedeelten van 5 016 M. lengte, 
alwisselend met gladde stukken, de snelheid niet verminderen 
maar bij de steenen uitkoppelen zonder te remmen, zoodat de 
automobiel er op zijn eigen snelheid overheen loop!. 

Op wegen, die over een langen alstand met steen en bedekt zijn, is 
het beste zeer langzaam te rijden. De beschadiging van de banden 
zal zich zoodoende beperken tot de kleine onbeteekenende sneed jes 
aan de oppervlakte, die gemakkelijk te stoppen zijn met Mastic. 

Bewaren van de buiten- en binnenbanden. 

De reserve buitenbanden moeten geplaatst worden in de water
dichte bekleedsels, welke ze zeer goed beschermen. 
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De reserve binnenbanden moeten in waterdichte zakken worden 
gedaan en niet in de cartonnen doozen , die alleen di enen 0111 ze 
in het magazijn te bewaren. 

Wann ee r de automobiel eenige maanden niet gebruikt wordt, 
de banden leeg laten luupen, nadat men de assen ondersteund 

heeft. 
In de garage moe ten de banden bewaard worden in een don

kere koele ruimte, die niet vochtig is. Waar lIet ijzer roest be
derft !zet canvlls van banden . De buitenbanden moeten plat gelegd 
worden op planken boven den grond of opgehangen aan houten 
spijlen. 

De binnenbanden moeten rond gemaakt worden en in de bui
te nbanden geplaatst, waama men het geheel omwikkelt met 
papier of linnen. 

Ongelijke slijtage van automobiel-banden. 

Het is een bekend feit, dat het loopvlak van automobiel
banden ongelijk afslijt, en het is natuurlijk, dat in dit opzicht 
tusschen de voo rwielen, die het erger hebben te verantwoor
den, wel verschil bestaan moet. 

Maar herhaalde waarnemingen en vergelijkingen leeren, 
dat bij antomobielen ook de band van het eene achterwiel een 
ste rkere afslijting vertoont dan die van het andere; een ver
schijnsel, dat ook ten opzichte van de banden der voorwielen 
vastgesteld kan worden. 

Sommige automobilisten schrijven deze omstandigheid toe 
aan verschil in kwaliteit der beide banden- ook al zijn ze 
van dezelfde fabriek afkomstig-en kunnen somwijlen gelijk 
heb ben, doch niet altijd. 

Meer dan men meent , is een ongelijkmatige gewichtsver
deeling de oorzaak, omdat enkele motororganen, de meege
nomen onderdeelen en ook de personen ongelijkmatig zijn ver
deeld over de vier wielen. 

De Dunlop-Cie. heeft deze aangelegenheid speciaal bestu
deerd en deelt, als hare opinie, het volgende mede: 

Wanneer in een ledige automobiel twee personen van onge
veer hetzelfde gewicht achterin plaats nemen, worden de 
vee ren gestrekt en, als dit geschiedt, wordt de afstand tus
schen de eindpunten grooter. Hun toppunt verandert auto
mat isch en daardoor de plaats van de veer ook, en daar zij 
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vast met de as verbonden is, verschuift ook de as ten opzichte 
van het chassis. 

Als de beide personen, die de achteras belast hebben, even 
zwaar zijn, gaat aHes goed. De beide achterveeren verlengen 
zich op gelijke wijze en de as verandert haar toestand in 
evenwijdigen zin. Maar aangenomen, dat één zwaar persoon 
ingestapt is en op de rechterplaats is gaan zitten, .die zich 
aan denzelfden kant bevindt van die van den bestuurder, dan 
zal zich alleen de rechterveer strekken en verlengen, de as 
wordt aan den rechterkant neergedrukt, maar haar verbin
dingspunt met de linkerveer blijft op zijn plaats. Hierdoor 
zal de as genoodzaakt worden een scheeve positie in te ne
men, en hoewel het veroorzaakte verschil niet groot is, is het 
toch voldoende, dat beide achterbanden, die niet meer paral lel 
op de as van den wagen loopen, er onder lijden. 

Bij de meeste automobielen wordt op deze wijze de rechter
achterband meer dan de linker aan slijtage blootgesteld, omdat 
op de rechterzijde een overwicht drukt. De bestuurder zjt bijna 
altijd aan de rechterzijde; de stuurinrichting, de handles voor 
inschakeling en remmen, de afneembare of reserve-wielen. de 
reserve-buitenband, hebben ook een plaats gekregen aan de 
rechterzijde van den wagen, en de passagier neemt ook aan 
dien kant plaats, omdat dit nu eenmaal gewoonte is. Het is 
een gewoonte, maar een zeer nadeelige voor de banden. 

En daarom verdient het aanbeveling, beide kanten van de 
auto ongeveer gelijk te belasten, tene inde de banden te sparen. 

De ongelijke slijtage is ten deele ook nog elders te zoeken, 
en wel ten eerste in de welving van den weg en ten tweede in 
de manier, waarop de bestuurder bochten neemt. De welving 
van den weg stelt den rechterband meer aan slijtage bloot, 
omdat deze over een hellend vlak rolt, waardoor de band niet 
op het loopvlak zelf, doch iets zijwaarts slijt. De invloed van 
bochten schijnt andersom te werken. Wanneer, wat dikwijls 
gebeurt, een slingering van het achtergedeelte van de auto 
optreedt, is het de linkerachterband, die op het oogenblik 
van het omrijden van de rèchterbocht door de werking der 
middelpuntvliedende kracht zwaarder belast wordt. 

Een praatje over ballonbanden, 

De geschiedenis van den luchtband. Canvas en cordbanden. 
Hooge- en lagedruk banden. Draad en hielbanden. W~t zijn com-
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fortbanden en wat zij n ballonbanden. De voor- en nadeelen der 
ballonbande n; hnnne afm et in gen en prijzen. 

De nit vi ndin g van den luchtband is de opkomst van de auto
mobiel gewe est , want zonder de ze geTli ale vinding zo u de heden

daagsche snel rijdende auto ee n absolute onm oge lijkheid gebleven 
zijn en merkwaardig is het na te gaan in de automob iel gesc hie
denis, hoe de vorderin gen, die de auto' s maakten, gelijken tred 
Ilielden met de vorderingen, die de bandenfabriekanten met hun 
fabrikaat maakten. 

Waren de eerste auto nu ni et direct wat men noemt betrouwbaar, 
dan kwam dit voo r een groot dee l voor reken in g der banden en 
die onbetrouwbaa rh eid en dien voortdurenden last met de banden 
onderweg hi elden in die jaren de ontwikkelin g der auto wel 
te gen, doch spoorden de bandenfabrikanten tegelijkertijd aan te 
trachten een beter product te maken, zoodat toen de banden 
inderdaad beter werden, het publiek als va n zelf meer vertrouwen 
ging schenken aan de auto . 
':' We hebben het hier in Indië nog medegemaakt, dat de auto
mobi li s t, die ge middeld 5000 KM . uit zijn ba nden "haalde" zeer 
tevreden was, omdat de meesten, en voora l de gebruikers van 
zware wagens , dat cij fer nooit bereikten. Tege nwoordig loop t 
bijna eiken band 12 à 15000 KM . terwijl er voorbeelden zijn 
van 20000 KM. en meer en als men nu nagaat dat inmiddels de 
prijzen der banden eerder lage r dan hooge r ge worden zijn , dan 
moet men toch erk en nen. dat de banden fab rikati e reusachtige 
vorderingen heeft gemaakt en het geweldi ge moderne autoverkeer 
daardoor niet weinig in de hand heeft gewerkt. 

De eerste In chtband en bestonden uit een zoogenaa md en binnen
band waaromheen zwaar ze il doek gep lakt was en waarom hee u 
.m en een dun laagje rubber vulcaniseerde; dat waren de "single 
tnbe" banden, die op rijwi elen en op de eerste auto's gebruikt 
werden en lIi t den aard der zaak maar matig vo ldeden, terwijl van het 
stell en van ook maar eenigzins redelijke eise llen geen sprake was . 

Spoedig daarna werd dan ook de gedee lde band\litgevond en, 
waarbij me n de beide funct ies, lucht inhouden en weerstand 
bieden aa n slijtage door gebr uik , verdee lde over twee aparte 
band en. De buitenband, die in contact kwam met het wegopper
vlak en de bi nn enband, die daarmede geen contact hadt en 
uitsluitend diende om de samengeperste lucht, waarmede de band 
gev uld was, te bewaren. 
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De buitenband bestond uit een weefsel van zwaar zeildoek, 
zg. canvas in diverse lagen opgebracht, welke lagen onderling 
aan elkaar werden verbonden door een laagje plastische rubber, 
van welke substantie men ook aan den buitenkant der bovenste 
laag het zg. loopvlak vormde om te verhinderen, dat de kwetsbare 
canvas in direct contact met hetwegoppervlak kwam. De geheele 
band onderging daarna een behandeling in een heeten oven, welke 
behandeling men vulcaniseeren noemde en waardoor de zooeven 
nog plastische rllbber een bliivende vorm aannam en in hooge 
mate bestand werd tegen slijtage en blijvende vormverandering. 

In dien buitenband plaatste men een uit zuiver rubber bestaande 
buis, die geheel luchtdicht was en door middel van een ventiel 
met lucht volgepompt werd tot een spanning van 4 a 5 atmosfeer, 
een druk, die zeer hooge eischen stelde aan den buitenband. 

De "eerste autobanden waren draadbanden, dat wil zeggen, in 
de boorden van den buitenband was een staaldraad geweven 
bijwijze van hoepel. De ijzeren velg, waaromheen de band gemon
teerd moest worden, was in diameter iets grooter dan de hoepel 
maar toch niet" zooveel grooter, dan dat men de buitenband met 
eenige moeite over den velgrand heen kon wringen. 

Werd de binnenband daarna opgepompt dan wèrd buitenband 
tegen de velgranden aangedrukt en zat dus onwrikbaar vast. De 
huidige fietsbanden worden nog steeds volgens dat principe 
gemaakt en voldoen goed. 

Dit kon echter niet gezegd worden van de draad-autobanden, 
waarbij het vaak voorkwam dat de draad brak en de band dus 
onherroepelijk verloren was; dat breken werd in de hand gewerkt 
door het gebruiken van zware ijzeren hefboom en om de draad 
over de velgrand te krijgen en zoo kwam de hielband ter wereld, 
waarbij de draad vervangen werd door een reep harde rubber, 
die een haakvormige doorsnede had, welke paste in de haak
vormig omgebogen velgrand. Het monteeren ging nu veel gemak
kelijker omdat de hardrubber reep veel meer rekbaar was. 

Doch ook deze constructie bleek in de praktijk nadeel en te 
bezitten, want het kwam vaak voor dat de band juist bij de hiel 
inscheurde, vooral als met te slap opgepompte banden gereden 
werd en ook dan was de band onherroepelijk verloren. 

Dit was voor de bandenfabrikanten aanleiding de oude draad
band wederom op te nemen en om het euvel der lasti ge montage 
te ondervangen, werd de velg voorzien van een losse ring. Na 
verwijdering van dien ring .kon men de draadband zonder moeite 
op de velg schuiven, waarna de ring gemonteerd werd en de band 
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opgepompt kon worden. Men had dus hier de voordeelen van 
den draad band zonder zijne nadeelen nl. het lastige man teeren, 
waardoor de draad zou kunnen breken. 

Alhoewel tegenwoordig de hielband nog zeer veel gebruikt 
wordt is er toch, en vooral bij de AlIlerikaansche banden, een 
duidelijke neiging merkbaar naar den grootere vraag voor draad
banden en insiders zijn unaniem van meening, dat de draadband 
het pleit winnen zal. 

De praktijk is een strenge keurmeesier, die niet gemakkelijk te 
voldoen is; was lIlen tot op zekere hoogte tevreden met den 
canvasband, zij het dan draad ol hiel, voldaan was men nog niet 
want de callvasband bezat nog talrijke nadeel en, waarvan niet het 
geringste was, zijn niet bestand .zijn tegen het rijden met te lagen 
druk. We zullen dit even nader verklaren . 

Een goed opgepompte band is bijna keihard zooals de vakterm 
luidt en mag onder het gewicht van den wagen niet zijdelings 
uitpuilen tusschen het wiel en den weg. Is de druk te gering, 
dan puilt hij wel uit en onder het rijden heeft er dan een voort
durende in- en uitbuiging plaats V'lll den bandwand. Buigt men 
een dik stuk carton, ja zells een stuk ijzer, voortdurend in en uit, 
dan zal het niet lang duren ol het carton en het ijzer breken op 
de vouw. Zoo gaat het ook met den canvaswand van den te slap 
gereden buitenband en dat niet a1leen, maar door dat steeds 
in- en uitbuigen glijden de canvaslagen en de weelseldraden 
over elkaar, waardoor warmte-ontwikkeling plaats heelt; 
die warmte-ontwikkeling kan op lange tochten een zoo beden
kelijke hoogte verkrijgen dat het uithoudingsvermogen van den 
band er door bedreigd wordt. Ieder automobilist heeft trouwens 
kunnen constateeren dat een te slap opgepompten band zeer heet 
kan worden, terwijl een op de juiste druk gereden band nauwlijks 
handwarm is. En toch waren en zijn er vele automobilisten, die 
toch niet kunnen besluiten hunne banden op de goede druk te 
brengen, omdatde slapper gehouden banden veel aangenamer rijden 
en beter de schokken van een ongelijken weg opnemen dan keihard 
opgepompte banden . Bij harde banden trilt de auto ook veel meer 
en is de slijtage aan veeren, veerbouten en dergelijke veel grooter, 
zoodat hetgeen men uitspaarde door 'te rijden met harde banden 
uitgegeven moest worden aan reparaties aan de auto. Spaarde 
men, omgekeerd de auto door de banden slapper te rijden, dan 
waren de reparaties wel minder en reed men aangenamer, doch 
de banden rekening Irep schrikbarend op. 

Men bevond zich dus in een vicieusen cirkel en het waren 
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wederom de banden fabrikanten, die den toestand redden door 
geheel over stag te gaan en een ander materiaal gingen gebruiken 
in de fabrikatie hunner banden, een materiaal dat bestand was 
tegen voortdurend uit en in buigen en van een zoodanige samen
stelling, dat de diverse lagen en weefsel-draden niet tegen elkaar 
konden schuren en dus geen warmte konden. ontwikkelen. 

Het was de uitvinding van den cordband of juisterkoordband, 
die hier redding bracht en daarbij zullen we even stilstaan. 

De koordband is, zooals de naam reeds aangeeft, een band, die 
opgebouwd is door middel van koorden. De vroegere canvas 
karkas werd vervangen door een kooi van zeer los geweven 
diagonaalloopende koorden; zoo los was dat weefsel, dat de 
ruimte tusschen de koorden géheel kon worden opgevuld met 
rubber. Werd nu zoo'n band gevulcaniseerd, dan lag na deze 
behandeling elk koord in een eigen rubber bed; de koorden raakten 
elkaar niet aan maar waren allen van elkander gescheiden door 
een dun laagje rubber. 

De voordeel en springen nu direct in het oog; een koord is in 
de eerste plaats veel beier bestand tegen in- en uitbuigen en in 
de tweede plaats kan bii dat in- en uitbuigen er geen sprake 
van zijn, dat de koorden tegen elkaar gaan wrijven, omdat het 
dunne rubber laagje dat hen gescheiden höudt wel een geringe 
verschuiving toelaat doch geen directe aanraking. Warmte-ont
wikkeling door wrijving bleef dus uit en ieder heeft dan oók in 
de praktijk kunnen constateeren, dat een koord band, ook al wordt 
hij wat slapper gereden, nagenoeg niet warm wordt. 

De voordeel en van den koord band, in het engelsch • Cord 
tyre", in het fransch .pneu cablé" en in het duitsch .Kordrei
fen" traden direct zoo op den voorgrond, dat de canvas band 
zeer snel verdrongen werd en tegenwoordig bijna niet meer 

.gemaakt wordt. Alle bandenfabrikanten hebben hunne machines 
ingericht uitsluitend tot het fabriceeren van koordbanden , wel is 
waar nog in hiel en draad uitvoering, doch lang zal het niet meer 
duren, dat we uitsluitend .koord-draad-banden op de markt 
zullen aantreffen. 

Onze k~urmeester, de praktijk, was echter nog niet voldaan, 
want kon men met het oppompen der koord banden desnoods 
een beetje schipperen, de vereisehte druk waS eellter toch nog 
aanzienlijk, zoodat van een comfortabel rijden op een sfechten 
weg geen sprake was en nogmaals werd den bandenfabrikant 
om hulp gevraagd. 

De fabrikant dacht, de automobilisten willen persé met slap-
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pen banden rijden, welnu we zullen hun banden geven, die o n
gest raft s lap gereden mogen wordeu en zoo ontsto nd de la gedruk 
band in tegenstelling met de hoogedruk band, die we hi er
boven beschreven. 

De lagedruk band, ook wel .comfor tband" genoemd is, du s ee n 
band, in uiterl ijk ge lijk aan een gewonen band en ook passend 
op dezelfde velg en ook nitgevoerd in draad- of hi elconstruclie, 
maa r waarvan de karkas nog losser geweve n is, zoodat het fun este 
in- en uitbui gen bij onvold oend oppompe n geen nad ee li ge ge
val gen heeft. 

Momen teel kan 00 de In dische markt reeds na genoeg elke 
hoogedruk band vervangen worden door een laged ruk of co m
fort band, zoodat iedereen in staat is te profit eere n van deze 
nieuwe uitvinding. Werden de hoogedruk banden opgepompt 
tot een druk van 4' {, a tm osfeer, de lagedruk banden behoeven 
slechts een druk te hebben va n 2 à 2'/, at mosfeer naa rge lang 
het gewic ht va n den wagen. 

De lagedruk hand, die men gebruikt ter vervangi ng va n een 
hooged ruk band op dezelfde vel g. is iets dikker, zoodat de wiel
diameter een ietsje grooter is, doch daar de lagedruk band juist 
door zijn mindere spann in g onde r het gewic ht van den wa gen 
mee r in za kt, blijft de as hoogte va n den wagen boven den gron d 
toch weer dezelfde . 

De stap van den comfortband naar den ballonband is nu maar 
ee n zeer kleine, want een ballonband is ni ets ande rs dan een 
\agedruk band van nog groote re dikte dan de co mfortband, die 
daa rom vaak semiballonband genoemd wordt. De ballonband 
in normale uitv oer in g (tuil si ze) is zoo dik dat, wil men d e
ze lfd e bu itendiameter hallden om ni et tegen de ~Iikborden te 
komen men noodzakelijk de wieldiameter kleiner moet maken, 
vandaar dat een tuil size ballonband niet past om een bestaande 
velg bestemd voor hooge of lagedruk banden van de oude 
a fmetin ge n . Voor ball onband en heeft men dus speciale wielen 
noodig van kl ei neren d iameter. Ook de ballonband wordt uit
gevoerd in hiel- en draadconstruct ie en zal ook hier zon der 
tw iifel de draad band zegevierend uit het strijdperk treden. 

Men ziet hieruit dus duidelijk, dat de comfort- en ba ll onband , 
de lagedruk band dus, alleen moge li jk is gewo rd en door de uit
vinding van de n koordband, vandaar dan oo k dat all e ballon - en 
se mi ba ll onbanden, koordbanden z ijn, die bovendien zoo geco n
strueerd zijn, dat ze bestand zijn te gen het voortdurende in- en 
uitbui gen . 
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Geeft de comfortband reeds een aanmerkelijke verbetering in 
de veering van den wagen op slechte en oneffen wegen, bij den 
ballonband komt dit voordeel nog veel meer op den voorgrond 
en wordt het rijden in een auto nu werkelijk een genoegen. De 
schokken en stooten op slechte wegen worden door den ballon
band, die als een luchtkussen werkt, zoo goed als geheel opge
nomen. Doch de ballonband bezit nog andere voordeelen. 
~Door de betere veering van den ballonband wordt het breken 

van wagenveeren nagenoeg geheel weggenomen en door het 
soepele wiegen van den wagen op de groote llfchtkussens zijn 
ook alle hinderlijke trillingen verdwenen, die zoo nadeelig zijn 
voor de onderdeelen van de auto. Het lostrillen van alle mogelijke 
bouten en moeren, het snelle slijten der veerschakels en het 
hinderlijke rammelen, dat bijna etken wagen doet op minder 
goede wegen, verdwijnt als bij tooverslag na het monteeren van 
ballonbanden, het is alsof men in een andere auto rijdt. 

Het benzineverbruik op slechte wegen is beduidend geringer, 
omdat met ballonbanden het voortdurend opheffen der acllteras 
vervalt en de anders hiervoor benoodigde kracht de wagensnel
heid der auto ten goede komt, vandaar ook dat de gemiddelde 
snelheid van een wage.n met ballonbanden grooter kan zijn dan 
die van een wagen gemonteerd met gewone banden, want 
over slechte weggedeelten , waar met gewone banden de 
snelheid aanmerkelijk verminderd moet worden, kan met ballon
banden met onverminderde snelheid worden doorgereden. 

De banden zijn voordeeliger, omdat ze door humie graalere 
indrukbaarheid niet zoo gemakkelijk gekwetst kunnen worden 
door scherpe voorwerpen op den weg. 

Ten slotte zijn ballonbanden door hunne mindere stijfheid veel 
gemakkelijker te hanteeren bij montage en demontage; hieraan 
kan nog toegevoegd worden dat de ballonband door zijn grooter 
aanrakingsoppervlak met den grond, de wagen veel vaster doet 
liggen en veel minder doet slippen; vooral dit laatste wordt wel 
eens bestreden doch ten onrechte, want iedereen, die in Europa 
gefietst heeft in de groote steden weet dat het slipgevaar op de 
glibberige keien aanmerkelijk verminderd kon worden door de 
banden slap te rijden om meer aanraking l11et den weg te 
krijgen. 

Daar echter niets op dit ond~rmaansche volmaakt is, zoo is 
ook de ballonband niet volmaakt en heeft zijn nadeel en. We 
willen er echter direct aan toevoegen dat die nadeelen niet van 
dien aard zijn dat ze op kunnen we~en tegen de onbetwistbare 
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voordeelen, die deze band bezit; zelfs met zijn nadeelel1 willen 
we den ballonband toch behouden. 

Wanneer men ballonbanden monteert op een wagen, die oor
spronkelijk geconstrueerd is voor gewone banden, dan KAN zich 
het geval voordoen, dat de geheele veering van den wagen eell 
dusdanige verandering ondergaat, dat de wagen onder bepaalde 
omstandigheden en bij bepaalde snelheden een golvende bewe
ging aanneemt veel gelijkend op het stampen van een schip op 
een deinende zee; zulks geeft den passagiers een onaangenaam 
gevoel en vaak komt de maag, evenals op een schip, daartegen 
in opstand met de bekende gevolgen. Dit euvel is echter ge~ 

makkelijk te ondervangen door den wagen, achter althans, te 
voorzien van goede schokbrekers; ook kan het ellvel vaak 
ondervangen worden door eell blad bij de veeren te leggen, ze 
dus iets stijver te maken. Wagens, die van huis uit geconstrueerd 
zijn voor ballonbanden, hebben daarvan natuurlijk geen last. 

Voorts is het sturen bij zeer langzaam rijden ol manoellvreeren 
bij wagens, die niet voor ballon banden geconstrueerd zijn vaak, 
niet altijd, zwaarder; bij gewone snelheid merkt men daarvan niets. 

Van twee precies dezelfde wagens, waarvan de eene met gewone 
en de andere met ballonbanden gemonteerd is, zal de eerste op een 
goeden weg iets sneller zijn dan de laatste en de proeven, die wij 
dienaangaande genomen hebben, toonen aan, dat de eerste wagen 
precies 85 KM. per uur haalde en de wagen met ballonbanden 
81 KM., een snelheidverlies dus van ongeveer 5%. Op een 
slechten weg is, zooal5 we hierboven reeds a;:mtoondell, de wagen 
met ballonbanden beslist in het voordeel. 

Het aanrakingsoppervlak van den ballonband is zoowat viermaal 
zoo groot dan dat van een gewollen band met den weg en nu 
beweert men wel eens, dat daardoor het gevaar voor het rijden 
in spijkers viermaal zoo groot wordt. Dit is echter niet het geval 
en deze stelling zou dan ook alleen opgaan , wanneer de weg 
"bezaaid" was met spijkers . Immers om die zelfde reden zou iemand 
met een grooten mond meer kans loopen meer ziekte verwekkende 
bacterieën in te ademen en dus meer ziek zjjn dan een mensch 
met een normalen mond. 

Wat den levensduur van ballonbanden in vergelijking met gewone 
banden betreft, hierover bestaan voor wat Indië betrelt nog niet 
vo ldoende gegevens, doch er zijn reeds voorbeelden te over, die 
er op wijzen, dat de levensduur der bàllonbanden niet korter 
behoeft te zijn dan die der gewone banden. Trouwens, al was de 
levensduur korter, dan nog zou de ballonband te prefereeren zijn, 
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eers!ens om het aangename con/ortabei rijden en tweeden!; om 
het afwezig blijven van heftige trillingen die in den grond de 
oorzaak zijn van alle mogelijke reparaties aan de auto. 

Wat de afmetingen der comfort en ballonbanden betreft kan 
medegedeeld worden dat de comfort banden met millimetermaten 
dezelfde maat benaming houden alleen met toevoeging van comfort 
of ballon. Iemand die dus banden heeft van de maat 815/105 kan 
een com/ortband krijgen van dezelfde maat passend op de 
bestaande velg. Voor maten in inches duidt men de banddikte 
aan door inches in decimalen. Op een velg 30/3 1/2" zal dan 
passen een com/ortband 31/4,40 en voorts worden de banden 
van 32,33, 34 en 35" geleverd in de dikten 4,95 - 5,25 - 5,77-
6,20 - 6,60 en 7,20. ' 

Voor de ballonbanden heeft men andere maten, waarvan de 
voornaamste zijn in millimetermaat, 715/115, 730/130, 775/145, 
860/160 en in inchmaten 29(4.40, 31(5.25, 32/6.20,3316.20,33/6.60 
en 34/7.20. Voor ballonbanden moeten zooals reeds gezegd, andere, 
kleinere wielen gebruikt worden . 

Daar de ballonband van wanddikte veel dunner is dan de 
gewone band, volgt daaruit dat het totaal gewicht der beide soorten 
banden nagenoeg hetzelfde is en dat is de reden, waarom de 
prijzen der ballonbanden niet hooger, ja vaak lager zijn, dan die 
der gewone banden. De fabrikant werkt hierin ook mede, want 
hij heeft er belang bij dat de oude hoogedrukband zoo spoedig 
mogel ijk verdwijnt, zoodat hij minder soorten banden te maken 
heeft; hij doet dus gaarne een concessie op de prijzen om op 
die wijze mede te werken den ballonband meer populair te maken, 
En dat de ballonband al aardig op weg is populair te worden 
bewijst het feit, dat vrijwel alle Amerikaansche wagens als standard
uitvoering met ballonbanden uitkomen en men alleen op verzoek 
gewone banden kan krijgen. Bij de Europeesche autos kan men 
ballonbanden alleen op verzoek krijgen zonder prijsverhooging, 
doch alles wijst erop dat ook hier de ballonband spoedig tot de 
standard uitrusting zal behooren. 

Aan de binnenbanden der ballonbanden zijn geen wijzigingen 
aangebracht, alleen natuurlijk dat ook deze van groo tere dikte 
zijn; wel heélt men bij vele banden de venliels schuin of 
gebogen gebouwd om er gemakkelijker met de pompslang bij te 
kunnen. 

Wij zijn van oordeel dat de toekomst van den ballonband ge
maakt is en dat het niet meer lang duren zal of alle autos zullen 
daarvan voorzien zijn, ten nadeele van de autoreparateurs, die 



dan heel wat minder werk zullen hebben en ten voordeele van 
11el automobillisme iJl het algemeen dat erdoor aan populariteit 
za l winnen. 

Ballonbanden. 

Nauwelijks is er iets ni euws op autogebied , dat afwijkt van 
het gewone, of er worden door de gebruikers fouten gemaakt, 

di e in lijnrec hten s trijd zijn met de door fabrikanten gegeven 
instructies. 

Het is van het grootste belang dat ballonbanden niet te hard 
opgepompt worden, want eerstens gaat het groote voordeel dier 
banden n. I. zacht rijden, geheel verloren doch de band zal zeer 
snel onbruikbaar word en, daar hij niet geconstrueerd is voor 
hongen druk . 

Wij ontmoetten automobilisten, die na in gebruikneming van 
ballonbanden hee lemaal niet enthoosiast waren en nauwelijks 
verschil mee nd en op te merken ten opzichte van de vroeger 
gebruikte hooged ruk banden . H etgeen wij niet konden verklaren, 

totdat 011S opviel, dat de banden te hard waren opgepompt en 
een meting met een manometer dan ook aan het licht bracht, dat 
de banden bijna op den gewon en druk waren opgepomt n . I. 
55 I. b., terwijl d e voorgeschreven druk voor die ballonbanden, 
die n. b. nog wel op den band zelf was aangegeven, slechts 24 
I. b. bedroeg. 

Ballonbanden zijn zeer gevoelig voor den juisten druk en 
men doet goed dien druk vaak te controleeren, niet met een 
gewonen drukmeter, want die is in de lage spanningen niet zuiver 

genoeg. 
Oe ballonbanden importeurs hebben handige drukmetertjes 

speciaal voo r ballonbanden, waarop men gemakkelijk en duidelijk 
den juisten druk afleest. De druk, waarop de band opgepompt 
moet worden, staat in den regel op den buitenband zelf vermeld. 
Men controleere dien druk geregeld en pompe zoo noodig wat 
lucht bij, hetgee n gezien den lagen druk waarmede gewerkt 
wordt, geen inspannend werk is. 

De vraag naa r ballonbanden wordt sleeds grooter en velen 
zouden gaarne hun wagen voorzien van die banden. Zij moeten 
zich dan andere, kleinere wielen aanschaffen, waarbij dan echter 
het advies van een deskundige moet ingewonnen worden. Daar 
ballonbanden veel dikker zijn dan gewone banden is het zaak 
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even uit te meten ol de dikkere band niet te dicht bij het slik
bord ol carosserie komt en ol de voorwielen bij het sturen wel 
voldoende kunnen draaien. 

Vooral wagens, die een beetje smal zijn, leveren wel eens be
zwaar op en verzetten zich uit hoolde hunner constructie tegen 
de toepassing van ballonbanden. 

Wij hebben juist een reis van een goede duizend KM. achter 
den rug met een wagen, voorzien van lull si ze ballonbanden en 
wij prelereeren deze banden verre boven de gewone. Van minder 
snel loopen van den wagen hebben wij niets gemerkt, trouwens 
ol een wagen nu 85 KM. of 83 per uur loopt maakt in de 
praktijk geen verschil uit en ol de wagen gedurende een reis 
van 1000 KM. 5 liter benzine meer verbruikt is niet erg tegenover 
de enorme voordeel en van totale afwezigheid van schokken en 
trillen. Er wordt wel eens beweerd, dat ballonbanden spijkervan
gers waren; we hebben er niets van gemerkt, alhoewel het logisch 
is dat een band, die een grooler aanrakingsoppervlak met den 
weg heeft, grooter kans biedt een spijker of scherp voorwerp op 
te vangen; doch zooveel spijkers liggen er in den regel niet op 
den weg, terwijl het een feit blijft dal een scherp voorwerp eer
der een hard gespannen band beschadigt dan een betrekkelijk slap 
gespannen band. 

\lan slippen ol liever meerdere neiging tot slippén is ons niets 
gebleken; integendeel, wij hadden het gevoel of de wagen bij 
remmen op modderige wegen veel vaster lag en dat strookt met 
de praktijk, want we herinneren ons nog zeer goed, dat we 
vroeger in Europa de banden van onze motorfiets bij slipperige 
straten steeds wat zachter oppompten om slippen te voorkomen, 
althans te verminderen. 

Dat iemand, die niet rijden kan, kans !teeft om met ballonbanden 
te slippen, staat buiten allen kijf, doch die persoon zou met hard 
opgepompte banden nog veel meer slippen. 

Velen beweren, dat de ballonband veel en veel zwaarder is 
dan een gewone band en dat dit de reden is, dat de wagen 
minder snel loopt. Een feit is echter, daj een ballonbuitenband 
minder of hoogstens evenveel weegt als een gewone band van 
denzelfden diameter en dat is dan ook de reden, waarom ballon
banden niet duurder zijn dan gewone banden, ja voor sommige 
maten zelfs goedkooper. 
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DE JAARLIJKSCHE SCHOONMAAK DER AUTO. 

Het nut van een jamlijkschen algeheelen schoonmaak der anto 
wordt maar a l te vaak over het hoofd gezien. Velen vergeten 
dat een machine, die nagenoeg dagelijks dienst moet doen, ook 

recht heeft op een weinig onderhoud. Veel wordt van de auto 
gevergd, steeds moet de wagen klaar staan, duizende kilometers 
worden afgelegd en als z ij dan bij gebre k aan onderhond van den 
motor ten laatste weigert of alt hans minder goed begint te 
loopen, dan heet het: "wat een beroerde car". Zoo redenee ren ten 
minste die personen, die hun wagen verwaarloozen, hem de meest 
noodige zorg ontilOuden; personen echter, die hun wagen goed 

verzorgen en hem naast het gewone dagelijksche onderhoud eens 
in he t jaar een flinke beurt laten geven, hoort men nooit mop
peren en ziet men ook zelden of nooit aan den kant van den 
weg, bezig hun machine in orde te maken. 

De jaarlijksche schoonmaak een er anto is geen luxe, integendee l 
het is een geb iede nde noodzakelijklleid. 

Het geld, dat daarvoor za l moeten uitgegeven worden, is niet 

weggegooid, het komt den wagen ten goede, en wordt met rente 
terug betaald, wanneer men zijn wagen verkoopt. 

Het schoonmaken heeft nog dit voordeel, dat gedurende de 
werkzaamheden ook eventueele kleine onregelmatigheden aan het 

licht komen, die later oorzaa k kunnen worden van ernstige storingen 
of slijtage . Een vereischte is wel, dat uit e lkaar nemen en schoon
make n van alle onderdeelen der auto geschiedt door iemand, die 

met dergelijk werk absolnut vertrouwd is. Is men zelf onvoldoende 
op de hoogte of mist men de noodige ervaring, dan za l men goed 
doen zij n auto slechts aa n bekwame vaklieden toe te vertrouwen, 
wil men zijn machine niet terug ontvangen in slechtere conditi e 
dan waarin ze vroege r was, of bovendi en misschien nog voor 
goed in den grond bedorven. 

Is men van pla n het werk zelf uit te voeren, dan moet men 
eerstens beschikke n over den noodigen tijd en tweedens over 
een bekwame hulp, d. w. z. iemand, die stipt de bevelen opvolgt, 
die hem gegeven worden, niet eigenwijs doch wel ordelievend 
is, zoodat hij de losge nomen onderdeelen ni et rechts en links 
laaI sl in geren, maar deze in de vereischte volgorde netjes op den 
grond of op een ta!el ran gschikt. 

We zullen hi er a ll een behandelen het chassis, daar men de 
carosserie beter naar een schilder of wagenmaker kan zenden 
om op te knappen of bij te schilderen dan zulks zelf te doe n. 
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In de goed verlichte , garage of wagen kamer begint men dus 
met de carasserie af te nemen . Ook de slikborden , lantaarns, reser
vewielen, hoorns, motorkap, vóórruit en alle eventueel andere 
bij-apparaten, niet tot het chassis behoorende, worden weggenomen. 

Zoodra de carosserie weg is en men een blik op het chassis 
slaat, staat men versteld hoe smerig en vuil dit er uit ziet, niet
tegenstaande het dagelijksche onderhoud en het eerste werk zal 
dan ook zijn het chassis aan een degelijke reiniging te onderwerpen, 
alvorens iets te demonteeren. Men begint met water oni de aankle
vende modder los te weeken en gebruikt hierna benzine of petroleum 
om het vet en de olie van versnellingsbak en motor weg te nemen. 
De lekbak of stofplaat onder de machine neemt men ook weg. 

Hierna gaat men over tot het demonteeren van den radiator, zoodat 
men nu gemakkelijk bij den motor kan komen. Niets belet ons nu 
den motor zelf te demonteeren en hier begint het lastige werk. Met 

Den Motor 

dus zullen we beginnen: De demontage en montage hiervan 
is het moeilijkst en vereischt veel geduld en een weinig na
denken. Van de goede werking van den motor hangt alles 
af: er zijn echter diverse hulp- en neven-apparaten, die allen 
weder samen moeten werken en op hun beurt ook perfect in 
orde moeten zijn wil de motor goed functioneeren . De motor is 
hiervan in zekere ma'te afhankelijk, zoodat die toestellen hier 
tegelijk met den motor in behandeling zullen genomen worden. 

Zooals gezegd, het demonteeren van een motor, vooral van 
een blokmotor, is een lastig werk en geen werk voor een leek, 
hij zou meer aan de machine bederven dan goed maken. Het 
uit elkaar nemen van een motor is eigenlijk het werk van een 
geschoolden vakman, die gewoon is zuiver en rustig te werken; 
zelfs zijn helper zou een vakman moeten zijn, want elke verkeerde 
greep kan een breuk tengevolge hebben. 

Allereerst demonteert men den magneet met bougiedraden 
en bougies, daarna den carburateur en eventueel de waterpomp, 
indien deze aanwezig is. Is de motor niet te zwaar of beschikt 
men over een hefwerktuig, dan verdient het aan beveling den 
motor in zijn geheel uit het chassis te lichten, na de koppelingsas 
tusschen vliegwiel en versnellingsbak losgenomen te hebben . 

Is de motor in zijn geheel echter te zwaar, dan verdient het 
aanbeveling eerst de cylinders te lichten; hierbij zal het vaak 
noodig blijken eerst alle kleppen te demonteeren om de moeren 
te kunnen bereiken, welke de cylinders op het carter bevestigen. 
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Bij het lichten der cylinders dient de helper de vrij komende 
zuigers vast te houden of op te vangen, willen zij niet tegen 

carter of drijfstang stukslaan. De losgenomen cylinders of het 
cylinderblok legt men voorloopig ter zijde en alvorens iets verder 
te doen, gaat men de vrij staande zuigers en drijfstangen met 
lappen omwikkelen, om onder het lichten van het carler de 
zuigers te sparen. Ook kan men, indien zulks mogelijk is, eerst 
de zuigers van de drijfstangen afnemen en voorloopig in hunne 
re sp . cylinders plaatsen. Bij vele machines zal het noodig blijken, 
dat men, alvorens het motorcarter uit het chassis te kunnen nemen, 
eerst het stuLirmechanisme moet losnemen; dit levert gewoonlijk 
geen bezwaren op en kan men verder zonder moeite het motor
carter wegnemen. 

Het uit elkaar nemen van het motorcarter wijst zich zelf, maar 
toch zal men goed doen hier en daar een teekentje te plaatsen 
of onderdeelen te merken, om de zekerheid te hebben, dat bij het 
weder monteeren alles op zijn oorspronkelijke plaats komt. Niet 
genoeg kan er op gewezen worden, goed uit te kijken, wil men 
niet bij het weder monteeren in twijfel verkeeren of iets rechts 
dan wel links gezeten heeft enz. 

Inwendige oliepijpjes en ka.nalen worden doorgeblazen, oliefilters 
terdege gereinigd en het inwendige van het carter met benzine 
of petroleum goed schoongewasschen. 

Het innemen der lagers, wanneer zulks noodig is, moet met de 
grootste zorg en nauwkeurigheid geschieden, er op letten de, dat 
d e as overal .draagt" zooals de vakterm luidt. Men kan hierna 
overgaan tot het montee ren van het carter, daar waar noodig 
zooals drijfstangkoppen en vliegwielbouten moeten splitpennen 
aangebracht worden tegen het loswerken. De distributie kamwielen 
moe ten zorgvuldig op de teekens gezet worden en ingeval ketting
overbrenging aanwezig is, deze b~hoorlijk op spanning gebracht 
worden . Onnoodig aan te merken, dat alle draaiende deel en met 
olie in elkaar gezet moeten worden, want, draait de motor straks 
weder, dan duurt het natuurlijk een zekere tijd eer alle organen 
door de leege oliekanalen gesmeerd word el!. 

Nu komen cylinders en ZlIigers aan de beurt. 
Van de zuigers, die men uitwendig eerst goed schoon maakt, 

{)nderzoekt men de zuigerringen; deze moeten op den heelen 
omtrek een matte metaal kleur vertoollen. Komen er zwarte plaatsen 
op voor, dan lekt de ring daar en moet vernieuwd worden. 

De slijtage van een ring onderzoekt men door hem onder den 
zuiger in den cylinder te. plaatsen. De schuine of trapsgewijze 
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afgesneden zuigerringeinden moeten elkaar dan raken: hoe verder 
ze vall elkaar afstaan, hoe grooter de slijtage en de on dichtheid 
op die plaals. De zuigerringgroeven in den zuiger moelen ook ' 
behoorl ijk gereinigd worden, Zóó dat de zuigerringen zich hierin 
passend doch gemakkelijk bewegen kunnen. Heeft men nu alte 
zuigers op deze wijze onderzocht, dan kan men deze weder in 
de vereischte volgorde op de drijfstangen mont ee ren , hierbij 
nagaande of de zuigerpennen geen speling hebben in de zuiger
pen lagers der drijfstangen . 

Hierna neemt men de cylinders of het cylinderblok ter hand 
en begint met een volkomen demontage der aan de cylinders 
verbonden water- (in- of uitlaat) leidingen; ook alle kleppen 
worden gedemonteerd, voor zoo verre dit niet reeds vroeger 
geschiedde bij het demonteeren der cylinders. 

Het eerste werk is nu het volkomen reinigen der cylinderkoppen 
en klepkasten inwendig. Een dikke ijzerdraad met schopvormig 
afgeplat einde bewijst hier goede di ensten. Het is een langdurig 
en geduld vereischend werkje, want ontdoet men den cylinderkaJ> 
niet volkomen van de oliekorst, dan laten de overblijvende deeltjes 
later vanzelf los en kunnen dan tusschen de klepzittingen komen, 
waard oor de kleppen lekken. Men eindig! dus he! werk van 
schoonschrappen niet, voordat alles inwendig volkomen gereinigd 
en schoon is, hierna wascht men de cylinders nog eens na in 
benzine.en dan eerst kan men overgaan tot het schuren der kleppen, 
indien dit noodig mocht blijken. 

Doorgaa ns worden de kleppen van een motor veel te veel 
en veel te vaak geschuurd, wat niet alleen overbodig is doch 
wel eens onherstelbare kwalen mei zich kan brengen. Vooral 
Kromo is er als de kippen bij om, zood ra zijn motor niet goed 
loopt, te zeggen .kelep pake se koer". Zijn goedgeloovige baas 
vind! zulks natuurlijk goed en he! kleppenschuren wordt mei 
groote energie aangepakt en s9ms zoover doorgevoerd, dat er 
bf van de klep bf van de zitting slechts weinig meer over blijft. 

He! schuren van kleppen is niet ieders werk en behoort in 
elk geval met mate te geschieden. Vooraf dient men na te gaan 
of geen der kleppen krom getrokken is, want alvorens zoo'n 
klep gericht is, helpt het schuren al heel weinig. 

Het schuren der kleppen. Hiertoe gaat men eerst dan over, 
wanneer het strikt noodzakelijk blijkt. Een motor, die op alle-
cylinders gelijk goede compressie heeft, word! door he! schu
ren der kleppen niet beier. Alteen in het geval, dat een of 
meer kleppen ondicht zijn, gaat men tot schuren of slijpen 
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over, niet echter dan na zich overtuigd te hebben, dat he! 
ondicht zijn der klep geen andere oorzaak heeft dan de ruwe 
oppervlakte van klep ol klepzittin g. Een klep kan heel goed 
"blijven hangen" d. i. vast )oopen in de kiepgeleiding door 
vuil of gebrek aan olie. Dit euvel kan gemakkelijk verholpen 
worden door klep en geleiding goed met petroleum te reinigen. 

Van een goed afgekoeld en motor zal men veel minder de 
kleppen moeten slijpen dan van een met slechte afkoeling, 
van een motor dus, die te warm wordt; hier toch branden de 
kleppen in, worden ruwen sluiten niet meer af. Vroeger, 
toen de luchtgekoelde 11I0tor nog veel in zwang was, moest 
l1Ien elk moment de kleppen slijpen en die gewoonte schijnen 
vele automobilisten nog niet afgeleerd te hebben. Het inbranden 
der kleppen kan nog een andere oorzaak hebben, n.1. het toevoeren 
aan den motor van een te rijk gasmengsel. Is het gasmengsel te 
rijk, d. i. bevat het te veel benzine, dan verbrandt het te langzaam, 
het "brand! na" zooals de vakterm luidt en een mengsel, dat 
nabrandt, geefr gedurende de ui tlaatperiode nog iéér warme 
vlammen, welke via de bijna sluitende klep in de knalpotleiding 
komen. De klep wordt daardoor gloeiend en brandt in. 

Tot het demonteeren der kleppen gebruikt men bijzondere 
hefboomen; vooral bij de ingebouwde kleppen is het vaak 
ondoenlijk de kleppen te demonteeren zonder speciale werktuigen, 
die de fabrikant er dan ook als regel bijlevert. 

Heeft men alle kleppen gedemonteerd, dan zal men spoedig 
zien welke kleppen niet afsluiten en in den regel zullen dit de 
uitlaatkleppen zijn. 

Nu men de kleppen toch alle gedemonteerd heeft, IJeeft 
men eell goede ge le genhe id ook de klepveeren eens te inspec
teeren; doorgaans schenkt men dezen te weinig aandacht en 
toch zijn ze van groot belang voor het goed loopen van een 
motor. Met te slappe veeren kan een motor nooit een hoog 
toerental bereiken, daar de kleppen dan te langzaam sluiten . 
Hoe grooter het aantal toeren, hoe sterker de klepveeren zijn 
moeten en hunne spanning moet volgens genomen proeven 
minstens 30 maal het klepgewich! bedragen. Weegt bijv. een 
klep l1Iet veerhouder en spie 150 gr. en bedraagt de kIeplicht
hoogte 8 mlm. dan moet de veerspanning bij de klep in ge
openden toestand minstens 4.5 kg. bedragen. Strikt noodig is 
het daarbij, dat de klep gemakkelijk in den klep geleider op en 
nee r glijdt, daar anders de klep geremd wordt en te langzaam 
sluit, waardoor de motor niet meer zoo goed "aantrekt" als 
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vroeger en men steeds met geheel geopende gaskraan moet 
rijden. Hierdoor worden motor en kleppen op hun beurt weer 
bovenmatig warm en wordt de kwaal hoe langer hoe erger. 

Wil men een klep slijpen dan ga men als volgt te werk: 
Men begint met de klepkamer goed met petroleum of benzine 
uit te wasschen; dan stopt men een schoone lap in het kanaal 
dat van de klepkamer naar den cylinder voert. Hierna 
bevochtigt men de schoongewassehen klepzitting met olie en 
bestrooit dit met grofkorrelig amari\. Door beurtelin gs rechts 
en links te draaien en af en tue de klep op te lichten slijpt 
men de klep zoolang in, totdat de zitting een matgrauw aan
zien verkregen heeft . Ten slotte slijpt men nog even na met 
petroleum en een zeer fijn amarilpoeder, waarna men over 
kan gaan tot het reinigen der . klep en klepkamer ; immers de 
minste sporen van amaril, die in den motor zouden achter
blijven, zouden ernstige en onherstelbare schade kunnen aan
richten. Door hel zorgeloos omspringen met amaril en het niet 
nauwkeurig reinigen der klepkamer na het slijpen is reeds 
menige motor in den grond bedorven. Heeft men alle kleppen 
op deze wijze ingeschuurd, dan kan men lIa nogmaals met 
benzine nagespoeld te hebben overgaan tot het monteeren der 
kleppen. 

De kleppen van een motor worden gelicht door de kleplichters, 
die op hun beurt door de nokas gelicht worden. Deze kleplichters 
zijn gewoonlijk verstelbaar. zoodat eventueele slijtage gemakkelijk 
bijgesteld kan worden. Bij de nieuwere motoren met ingebouwde 
kleppen is echter doorgaans geen voldoende ruimte om verstelbare 
kleplichters aan te brengen, zoodat vele uitgerust zijn met 
onverstelbare lichters. 

Door slijtage nu kan de afstand tusschen klep en kleplichter 
rijkelijk geworden zijn, waardoor de klep iets te laat gelicht en 
iets te vroeg gesloten word\. 

Een gevolg daarvan is krachtverlies en minder geruischloos 
loopen. Tusschen klep en kleplichter mag een ruimte bestaan 
van circa 0.5 m/m. of de dikte van een dun visitekaartje Is de 
afstand grooter, dan kan men zich behelpen rif door de klepsteel 
iets te rekken rif door een vierkant stukje blik op den kleplichter 
te leggen en de vier hoeken om te buigen, zoodat het blijft 
liggen. 

De nieuwe richting van den automobielbouw heeft met zich 
gebracht, dat de nokkenas niet meer door tandraderen doch door 
een ketting gedreven wordt. Bij deze gelegenheid heeft men 
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natuurlijk fouten gemaakt, te rwijl het ook aan de noodige 
ondervinding ontbrak. De kettingen immers rekken met den tijd 
en dan is het dringend noodzakelijk deze opnieuw te kunnen 
spannen. Zulke spaninrichtingen zijn echter niet in eiken motor 
voorhanden; dan kan men zich behelpen voor het geval, dat 
tengevo lge der te slappe ketting de kleppen beter geste ld moeten 
worden, door het kettingwiel, dat op de nokkenas zit, te verstellen. 
Men probeere dus steeds of dit kettingwiel verstelbaar is . 

Gewoonlijk sluiten de uitlaatkleppen, nadat de zuiger na de 
uitlaatperiode het doode punt 2.5 à 4 m/m. overschreden heeft 
en onmiddellijk daarna of liever gelijktijdig begint de inlaatklep 
te openen. Terwijl men vroeger bij de motoren met korten slag 
de inlaatklep sluiten liet, zoodra de zuiger het onderste doode 
punt bereikt had, laat men nu bij de snelloopende motoren 
met langen slag die klep eerst sluiten, wanneer de zuiger het 
onderste doode pnnt \2 à t6 mjm. overschreden heeft. Men 
behoeft niet bang te zijn, dat de beginnende compressie de 
in gezogen gassen weder terugbJaast, inte gendeel de cylilldervulling 
heeft, door de levende krac ht der instroomende gassen, op "een 
meer volkomen wijze plaats. 

De uitlaatklep laat men beginnen te openen, wanneer de 
zuiger circa '/. der explosieperiode doorloopet! heeft; als ge
middelde hiervan kan men aannemen een vooropening van 

25 m/m. 

Oe Bougies. 

De ins pectie der bougies kan kort zijn. He"t eell ige onderhoud, 
dat een goede bougie noodig hee ft is, ze af en toe een uurtje 
in benzine te leggen; hierdoor weeken alle vet- ell oliedeelen 
los, vee l beter dan door het afborstelen der electroden met een 
vijlen-borstel, zooals maar al te vaak gesc hi edt. Vele automobilisten 
voelen zich gedwongen dagelijks hun bougies schoon te maken. 
Zulks is niet alieen geheel over bodi g maa r zeer nadeelig voor 
de bougie, althans indien men voor dat schoonmaken telkens 

een vijlen-borstel gebruikt. 
Wanneer men een lang gebruikte bougie beschouwt, dan zal 

men zie n dat de electroden in geb rand zijn, deels door het 
gebruik van slechte benzine. deels door de sterke vonken der 
hoogspanningmagneet. Dit inbranden heelt tengevolge, dat de 
punten der electroden nu te ver van elkaar komen te staan en 
de motor moeilijk aandraait. Immers de vonk, die bij de geopende 
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bougie gemlkkelijk den grooteren afstand zal overspringen, kan 
dit niet of heel moeilijk onder compressie. In zulk een geval 
buigt men de electroden eenvoudig naar elkaar toe, zood at de 
afstand hoogstens I m/m. bedraagt. 

De Carburator. 

Van tijd tot tijd zal noodig zijn den carburator aan een 
nauwkeurig onderzoek te onderwerpen. Er bestaan eenige een
voudige middeltjes om na te gaan of de carburator in orde 
is . Men laat de motor loop en en kijkt naar de vlotternaald; 
deze moet zich onder het loopen bevinden in een toestand 
zóó, dat ze niet geheel afsluit zonder daarentegen geheel open 
te staan. 

Men let dan op het aantal toeren , dat de motor maakt en na 
de naald met den vinger omlaag gedrukt te hebben sluit men 
de benzinekraan. Als de motor nu sneller gaat loopen, dan is dat 
een bewijs dat de benzinetoevoer te groot en/ of de luchttoevoer 
te klein is. Begint de motor daarentegen te knallen in de zuig
leiding, dan is het bewijs voorhanden, dat het men gse l te arm 
was en te veel lucht bevatte. Bij een goed afges teld en carburator 
zal de motor met gesloten naald nog minstens een minuut 
normaal doorloopen. 

Het te weillig toevloeien van benzine kan als oorzaak hebben 
het verstopt zijn van den sproeier. Is de carburator afgesteld 
met lichte benzine en gebruikt men later zwaardere, dan heeft 
men hetzelfde verschijnsel; men verzwaart dan den vlotter een 
weinig door er een 'schijfje van 2 - 5 gr. op te leggen. 

In de meeste gevallen echter heelt een motor een te rijk 
gas mengsel en dat komt hierdoor, dat de vlotternaald aan de punt 
wat afsl ijt; evellzoo slijt de naaldzitting een weinig, zoodoende 
wordt de benzille later afgesloten en komt het ben zi ne niveau 
te hoog in den sproeier te staan, ja loopt ze lfs over wanneer de 
motor stilstaat. Het niet gemakkelijk functi oneeren van even
tueele automatische luchtkleppen geeft ook een te rijk mengsel. 
Het met petroleum of benzine schoonwasschen zal de kwaal 
verhelpen. Bij het rei nigen van den carburator blaze men zorg
vuldig a ll e kanaaltjes door, want juist daar zet zich water en 
bezinksel af, welke het goed werken van een carburator verhin
deren. Dit is alles wat een leek aan een carburator doen mag; 
komen er na schoonmaken nog storin gen voor, dan is de hulp 
van een vakman noodig. 
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De Magneet. 

Als onderdeel van den motor moet de magneet deelen in den 
jaarJijkschen schoonmaak. Hebhen de nieuwe gebeel gesloten 
magneten minder last van vervuiling, de oude, die gedeeltelijk 
open waren, daarentegen hoopen zooveel stof en vuil in zich op 
dat een vaak schoonmaken beslist urgent is. 

Iemand, die niet beslist op de hoogte is van de werking een er 
magneet tot in de kleinste détails en daarbij niet eenige mon
tage practijk bezit, mag een magneet nooit geheel demonteeren 

en schoonmaken op straffe van beschadiging of bederf van het 
apparaat. Zend liever uw magneet eens per jaar naar een 
betrouwbare firma, die over geschoolde vaklieden bescllikt. U 
krijgt uw magneet dan keurig in orde terug met de verzekering, 
dat dit apparaat U vooreerst niet in den steek zal laten. 

Het schoonmaken omvat het geheel demonteeren van het 
anker, waarbij men niet vergeet na verwijdering van het anker de 
magneten met een stuk week ijzer tijdelijk te verbinden. Alle 
koolborstels worden in benzine gereinigd, de sleep- en contact
ringen met heel fijn amarilpapier glad geschuurd. De platina 
contactpunten worden opnieuw gevlakt en zoo noodig vernieuwd. 
De kogellagertjes worden zorgvuldig schoongemaakt en ·de diverse 
oliekana!en eveneens. Is alles met de meeste zorg gereinigd, dan 
kan men tot het monteeren overgaan, doch, zooaJs gezegd, 
hiervoor is eenige montage practijk noodig, zonder welke het niet 
lukken zal de magneet weder behoorlijk in elkaar te krijgel!. 

Als direct onderdeel van den motor kunnen wij nog beschou
wen den 

Radiator. 

Indien men het radiatorwater laat wegvloeien zal men zien, 
dat dit geel-bruin gekleurd is. Men begint nu met het water 
zoolang telkens te ververschen, totdat het er schoon uitvloeit. 

Maar nu is de radiator nog lang niet schoon. Er zal zich 
beslist ketelsteen aan den binnenkant gevormd hebben en dit 
lost niet op in water. Dit ketelsteen moet in ieder geval ver
wijderd worden, want het is van zeer nadeeligen invloed op 
de afkoelingcapaciteit van den radiator. Er bestaan in den 
handel diverse chemische preparaten, die dat ketelsteen ge
heel oplossen en verwijderen. Ook kan men zich behelpen 
met eaus tic soda, waarvan men circa I Kg, op een emmer 
water neel11t. Een verdunde zwavelzuur oplossing I : 30 bewijst 
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eveneens goede diensten, alleen mag men niet nalaten den 
radiator na de behandeling met soda of zwavelzuur duchtig 
door te spoelen met zuiver water, totdat de laatste sporen dier 
stoffen verdwenen zijn. 

Met den motor en zijn 
verre klaar, dat we over 
der 

onderdeelen zijn we nu in zoo
kunnen gaan tot de behandeling 

Stuurinrichting. 

Het onderzoek, waaraan men het stuur te onderwerpen 
heeft, zal uiterst nauwkeurig dienen te zijn. Het weder monteeren 
vooral moet met de meeste zorg geschieden; immers het niet 
goed werken of losloopen van een stuur kan de verschrikkelijkste 
gevolgen na zich sleep en. Men behoeft er slechts even aan te 
denken wat er gebeuren zou, indien bij een 65 K.M. vaart plot
seling het stuur onklaar werd, om te beseffen dat men niet genoeg 
zorg kan besteden aan deze inrichtipg. 

Aan het stuur zelf valt doorgaans wein\g te doen. Zooals men 
weet bestaat dit uit een schroef met zeer grove draad en groote 
spoed, die .in een getanden sector grijpt. Op die plaats van aan
grijping nu ontstaat door lang gebruik een weinig speling, welke 
zich verraadt door een dooden slag. Bij sommige constructies is 
die schroef zoo te verstellen, dat de speling verdwijnt; men kan 
daarna alles weder met vet in elkaar zetten, er op letten de, dat 
alle schroeven en moeren goed vast zitten en waar noodig van 
splitpennen voorzien. Hierna onderzoekt men de stang, die van 
het stuur naar de vooras loopt; hierin mag geen ruimte door 
slijtage blijven en moeten de zeke ringen op de bouten en moeren 
geverifieerd worden. De verbind in gsstang tusschen de beide voor
wielen eindel ijk moet losgenomen worden; gewoonlijk hebben de 
beide bevestigingsbouten nogal geleden en passen niet meer 
precies; men zal de boutgaten in een dergelijk geval iets grooter 
moeten maken en llÎeuwe bouten, zuiver passend, gebruiken. Deze 
bouten moeten bovendien voorzien zijn van een vetpotje, dat ge
regeld aangedraaid wordt en zoo de wrijvende deelen, die juist 
hi er aan hevige slijtage onderhevig zijn, voortdurend van smering 
voorzien. Aanbeveling verdient het de diverse stuurgewrichten 
van goed passende lederen hulzen te voorzien, welke gevuld met 
vet, beslist alle stof en water tegenhouden. 

Een verder onderdeel van het chassis, maar een dat betrek
kelijke weinig last geeft is: 
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De versnellingstroJllJllel. 

Bij een goeden wagen hapert hier zelden of nooit iets aan: 
bij de algemeene revisie van den wagen kan men dan ook 
doorgaans volstaan met de oude olie weg te laten vloeien en 
inwendig a\les met benzine of petroleum schoon te spoelen. 
Door op- en neerbewegen der assen kan men zien of de lagers 
speling hebben; is dit het geval, dan moeten zij beslist ver
nieuwd worden, want door slijtage van een der lagers loopen 
de primaire en secondaire assen niet meer zuiver ten opzichte 
van elkaar, met als gevolg een slecht ingrijpen der tanden, 
hetgeen weder abnormale slijtage der tandwielen tengevolge 
heeft. Daar, waar de hoofdas in de versnellingstrommei gaat en 
daar, waar deze er uit komt, treft men bij goede constructies 
vilten pakkingen aan om het uitslaan van olie en vet tegen te 
gaan; deze nu moeten gewoonlijk eens per jaar vernieuwd worden. 

Als smeermateriaal voor een versnellingsbak gebruike men 
liefst een goede, dikke, stroopachtige olie, en vuile de trommel 
slecllts zoover, totdat de kamwielen der hoofdas het olieniveau 
raken. Onder het bedrijf wordt deze olie zóó rondgeslingerd, dat 
alle deelen beslist rijkelijk gesmeerd zullen worden . Het volstoppen 
van een versnellingsbak met vet heeft niet alleen geell nut, maar 
is volmaakt doelloos. 

De voetrem, 

die doorgaans direct achter den versnellingsbak zit, kan gietijzeren 
of asbest remschoenen hebben. Nu het geheele chassis open en 
bloot ligt, is het vernieuwen der remschoenen gemakkelijk te 
doen; is het dus noodig, dan doe men het nu, het is de beste 
gelegenheid. Bij het opklinken van nieuwe remschoenen zorge 
men er voor steeds roodkoperen klinknagels te gebruiken en de 
nieuwe remschoenen zooveel mogelijk bij te werken, dat de rem
poelie op verschillende plaatsen tegelijk gepakt wordt; in het 
gebruik zal de rem zich spoedig zelf passlijpen. 

Nu we toch met de voetrem bezig zijn kunnen we meteen even 
de carctankoppeling nazien, die zich onmiddellijk achter deze 
rem bevindt. 

Een cardankoppeling kan bestaan uit twee kruiselings aan
gebrachte en in bronzen buisjes loopende bouten of uit een 
pen, waarop twee bronzen blokjes, die op hun beurt in een 
gleuf scl1Uiven. Wil een cardan goed en zonder geruisch wer
ken, dan mag hoegenaamd geen speling noch in bouten of 
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busjes of blokjes voorkomen. Maakt een cardan leven, dan is 
de eenige en beste remedie, door vernieuwing ot pasrnaken 
alle speling te verwijderen. Om zulk een cardan tegen over
matige slijtage te beschuiten, wordt deze in goede wagens 
geheel omgeven door een stof- en oliedichte bus, waarin zich 
smeermateriaal bevindt. Men lette er dus in de eerste plaats 
goed op, dat deze bus wel goed dicht is, want lekt deze dan 
zal de cardan spoedig draagIoopen en zwaar slijten . Bij wagens, 
die deze bus niet hebben, kan gewoonlijk wel een lederen man
chet om de cardan worden aangebracht die, gevuld met vet, de 
bewegende deel en heel goed beschut. 

Aan den voorkant van den versnellingsbak en tusschen hem 
en de koppeling vinden we doorgaans een kort tusschenasje dat 
vaak oorzaak is van veel ellende en geruisch. Bij sommige 
wagens is dit tusschenasje voorzien van cardanbewegingen, bij 
andere niet; beiden echter geven vooral bij oudere wagens aan
leiding tot speciale zorg bij het weder monteeren der auto. 

Er is bijna geep enkele auto waarbij dit tusschenasje na lang 
gebruik geen last geelt, speciaal bij het debrayeeren en overscha
kelen maakt dit ~sje een slaand geluid . 

De oorzaak hiervan is natuurlijk niets anders dan slijtage in 
de wr ij vende deelen, niet altijd als gevolg van te weinig smering 
doch in zeer vele geval\en als gevolg een er chassisdoorbuiging. 
Zeer vele auto's lijden aan dit euvel en de .knik" in het chassis 
vertoont zich steeds tusscnen motor en versnellingsbak. Onnoodig 
er op te wijzen dat het tusschenasje alsdan onder de meest 
ongunstige omstand igheden werkt, waartoe een vaak gebrekkige 
smering en vuil en stof er het hunne toe bijdragen de wrijvende 
deelen bovenmatig te doen slijten. 

Alvorens dus over te gaan tot het vernieuwen van onderdeelen 
van het tusschenasje is het van het grootste belang, dat het 
chas~is gericht wordt. Het blijven doorrijden met een doorgebogen 
chassis vermindert met den dag de prestatie van den wagen, 
ten slotte loopt hij hoogstens de halve snelheid van vroeger en 
wordt een benzine-verslinder. Men begint dan den carburator 
of de magneet de schuld te geven, terwijl de tout nergens anders 
schuilt dan in een doorgebogen chassis. ' 

Een chassis, dat eenmaal is doorgebogen, zal zich na het richten 
steeds weder doorbuigen, tenzij men speciale maatregelen treft, 
die het weder doorbuigen onmogelijk maken. Een der beste 
methoden om dAt weder doorbuigen beslist te voorkomen 
bestaat in het aanbrengen van trekstangen onder de beide 
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langsliggers van het chassis; deze kunnen uit 10 m/m. rond staal 
gemaakt worden, doch moeten voorzien worden van een van 
rechtsche en linksche draad voorzien zijnde spanschroef om de 
in het begin optredende rek te kunnen naSIellen ; na een of 
tweemaal nastellen tleeft het chassis doorgaans de vereischte 
stijfheid verkregen, die daarna pernlilnent blijft. En dan eerst is 
het moment gekomen, molor en versnellingsbak zuiver uit te 
lijnen, waarna het van nieuwe busjes of blokjes voorziene 
tusschenasje gemonteerd kan worden. 

Gaat men dan met een dusdanig behandeld chassis rijden, 
dan staat men versteld van de verandering. die heeft plaats ge
had: alle hinderlijk ge luid is weg; de koppeling. die vroeger niet 
of s lecht pakte, werkt nu heerlijk, het in- en uitschakelen wordt 
een genot, in één woord, de wagen is als verjongd. 

De vroegere aparte eigenschappen, die de wagen had bij aan
koop en gaandeweg verloren gingen, zijn nu teruggevonden . 

De koppeling 

is een onderdeel der auto, welk niet uit het oog verloren mag 
worden en zal daarom ook deelen in den jaariijkschen schoon
maak. Bij een lederen koppeling heeft men niets ande rs te doen 
diln het leder grondig te reinigen, eerst door afkrabben van het 
vui l met een mes, daarna door afwasschen met bel)zine . Een 
nabehandeling met levertraan geeft soepelheid aan het leder: 
nooit ec hter \l:ebruike men hars op straffe van het in den grond 

bederven der koppeling. 
Tot het vernie uw en van het leder ga men slechts in het 

uiterste geval over en late dit dan aan vaklieden over, daar 
na het opklinken van het nieuwe leder, de koppelingconus toch 
op de draaibank moet om zuiver rondgedraaid te worden. 

Pl ate n koppelingen moeten vaker gere ini gd worden dan 
l ederen, en moeten de door den fabrikant gege ven instructies 

nauw keurig opgevolgd worden. De p laten in een dergelijke 
koppeling slijten langzaam, met als gevo lg dat de koppeling niet 
meer zoo goed .pakt" als vroeger. Dit nu kan men op twee 
wijzen verhelpen: of door meer spanning te geven aan de veer 
Of door toevoeging van eenige platen. 

Men zo rge er verder steeds voor. voldoende olie (van de door 
den fabrikant op te geven soort) in de koppeling te hebben . Het 
droog geb ruiken der koppelin g heeft abnormale slijtage ten
gevo lge, 
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De veering 

is een kwestie, di_e zeer verwaarloosd wordt en toch draagt 
zij enorm bij tot het soepel loop en van den wagen. 

Onder het veeren wrijven de enkele veer bladen over elkander; 
hoe gemlkkelijker dat wrijven nu plaats heeft, hoe prettiger is 
ook het veereil. Het is dan ook onnoodig er op te wijzen, dat 
roestige veeren, zonder eenig smeermateriaal tusschen de bladen, 
onmogelijk goed kunnen veeren, ja het doorgaans in het geheel 
niet doen. 

Men heeft dus, hoe lastig het werkje ook is; alle veeren los 
te nemen en blad voor blad van roest en vuil te ontdoen en 
met vet liefst vermengd met een weinig graphiet in te smeren. 
De voldoening, die men later smaakt vergoedt ruimschoots de 
moeite, welke het reinigen der veeren kost. 

Alvorens we met het chassis gereed zijn, moeten we ook 
even de assen inspecteeren, speciaal wat het parallel staan 
onderling betreft. Vroeger hebben we reeds aangetoond, hoe 
niet parallel staande assen slijtage der banden tengevolge 
heeft en ook hoe het een weinig schuin staan een er achteras 
het abnormaal slijten de r voorbanden in de hand werkte. 

Nadat het parallelisme der assen nagezien is en goed bevon
den, gaat men over tot het reinigen en opnieuw invetten 
der kogellagers van de voor- en achterwielen. Te veel speling 
in een kogellager, vooral van een voorwiel, mag men niet 
dulden, elk verdacht kogellager der voorwielen moet vernieuwd 
worden met het oog op het gevaar, verbonden aan het losloopen 
van een voorwiel als gevolg van een defect kogellager. Bovendien 
vergete men nooit de splitpen vóór de moer, die de kogellagers 
der voorwielen opsluit. 

, 
Verder is er niet veel meer aan de auto te doen. Het monteeren 

der carasserie is niet lastig, alleen moet men zorg dragen de 
bevestigingsbouten goed aan te halen. 

De carbiedlampen, generator en olielampen geve men meteen 
eens een goede beurt; de gene rator een grondige inwendige 
rell1Jgll1g, ook der diverse kanalen, de olielampen door het 
schoonmaken inwendig der schoorsteenen en het vernieuwen 
der wieken. Ook de carbiedle iding moet uit elkaar geschroefd 
worden en terdege gereinigd. 

Na de eerste korte proefrit inspecteere men den wagen nog 
eens grondig, want allicht zal IJlen hier of daar nog een 
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schroef of moer ontdekken, die nog los zit, en daarna under
neme men een flinke tocht van èén à tweehonderd kilometers, 
waarbij men het benzine- en ol ieverbruik controleert, snelheids
en klirnvermogen vergelijkt met vroeger verkregen resultaten. 

Als die rit dan geen reden tot kla ge n geeft en men daarna 
n og eens ziet of alles goed vastzit, dan kan men overtuigd 
zijn, dat de car in orde is en weder gedurende een jaar zonder 
sloornis dienst doet. 

Kan men oude motorolie nog gebruiken? 

De olie, die men na zekeren tijd uit het motorcarter of uil den 
versnellingsbak aftapt, mag in die hoofdorganen niet meer gebruikt 
worden. 

Eerstens is die gebruikte olie voor een deel verdund met 
benzine of, wat hetz elfde is, met de zwaardere producten, die zich 
in de benzine bevinden en die tusschen zuiger en cylinderwand 
door, een weg naar het carter hebben gevonden ; de olie heeft 
daardoor een groot deel harer viscositeit verloren. 

Voorts bevat gebruikte smeerolie een groote hoeveelheid vaste 
metaal- en koolst ofdeeltjes, die in de vloeistof zweven. De kool
deeltjes zijn afkomstig van de onvolkomen verbranding van 
smeeroli e tegen de binnenzijde van den heeten zuiger, terwijl de 
metaaldeeltjes afkomstig zijn van slijtage der op elkaar loopende 
machinedeelen. Vooral in den versnellin gsba k en in de ac hteras 
is de hoeveelheid metaaldeeltjes in suspensie in de olie buiten
gewoon groot en gemakke lijk met het bloote oog te onderscheiden. 
Wascht men die olie met benzine en laat men de vloeistof eenigen 
tijd bezinken, dan za l men op den bodem van het vat een vr ij 
groote hoevee lheid staa l en koper vinden . In de motorolie zijn 
de metaaldee ltjes niet met het bloote oog zichtbaar, doch met 
de microscoop gemakkelijk aan te toonen. 

Dat dergelijke gebruikte olie Iliet meer geschikt \s voor smerin g, 

zal een ieder kunnen begrijpen, want door de aanwezigheid der 
koolwaterstoffen heeft de viscosileil in geboet ni et alleen, maar 
de aa nwez ighe id der metaaldeeltjes maakt van die olie in plaats 
v"n een smeermiddel een slijpmiddel. Als smeermiddel is die 
olie dus niet meer te geb rui ken. 

Men begr ijpt nu ook de reden, waarom men bij nieuwe motoren 
zoo vaak de olie moet ververschen. Het aantal metaal deelt jes dat 
bij een nieuwen motor door de grootere wrijving los komt en in 
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de olie wordt opgenomen is zeer groot; hoe meer de nieuwe 
motor inloopt , hoe kleiner ook het aantal metaaldeeltjes wordt en 
wanneer men met een microscoop weet om te gaan, kan men aan 
het aantal metaaldeeltjes in de olie in zekere mate beoordeelen, 
hoe ver men gevorderd is met het doen inloopen van een nieuwen 
motor. 

Zou men de met metaal deelt jes geladen olie blijven gebruiken, 
dan zou de slijtage hand over hand toenemen, want die kleine 
deeltjes vormen zooals gezegd een goed slijpmiddel, dat, wordt . 
het te lang in den motor gelalen, enorme slijtage veroorzaakt 
aan lagers en cylinderwanden. 

Gedurende den oorlog, toen in zekere landen bijna geen 
smeerolie te krijgen was, heeft men geprobeerd de oude olie uit 
de motoren weer in zoo verre te recupereeren, dat ze weer bruikbaar 
was en alhoewel daartoe groote en kostbare installaties noodig 
waren, loonde het reinigen der oude olie toch wel de moeite. 
Voor de kleine hoeveelheden olie, die een automobilist gebruikt, 
is dat reinigen echter niet loonend en om het in het groot te 
doen is de prijs van nieuwe olie niet hoog genoeg; men koopt 
dus beter nieuwe olie. 

Om de oude olie weer bruikbaar te maken ging men als volgt 
te werk. 

Men begon met de olie te ontdoen van de verzeepbare vetten, 
waarna men ze liet bezinken. Hierna werd de olie heet door 
filters geperst, waaruit ze vrijwel schoon te voorschijn kwam. 

De olie, die uit de filters kwam, bevatte dus geen vaste deelen 
meer; alleen waren de koolwaterstoffen uit de benzine nog aan
wezig en om die te verwijderen werd de olie aan een distilJatie 
onderworpen of wat eenvoudiger' was, men verwarmde de olie 
gedurende langen tijd in de open lucht, waarbij de oppervlakte 
voortdurend in beweging werd gehouden door een mechanisch 
gedreven roerapparaat. De vrij hooge temperatuur, waaraan de 
olie onderworpen werd, maakte dat alle lichtere koolwaterstoffen 
uitgedreven werden en verdampten, zoodat het eindproduct uit 
niets anders bestond dan uit olie. 

Doch deze methode maakte, zooals reeds gezegd, de gereinigde 
olie duurd er dan versche. 

Het eenige, wat men met de oude ongereinigde olie nog doen 
kan, is ze te gebruiken om ijzer en staaldeelen van roest te 
vrijwaren of voor het inspuiten der veeren, maar dan moet men 
de olie in elk geval zeer lang laten bezinken en filtreeren, anders 
raakt men de kleine metaal deelt jes, die in de olie zweven, niet kwijt. 
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Een ander doel, waarvoor men oude olie kan gebruiken - geheel 
buiten het gebied der auto ge legen- is het gras- en onkruidvrij 
maken van tuinpaden. Wil men in zijn tuin mooie wandelpaden 
zonder gras en onkruid , dan begiete men die paden, alvorens er 
grint op komt, met oude motorolie, waardoor elke vegetatie op 
die plaatsen onmogelijk gemilakt wordt. 

Is de olie eenmaal goed in den grond ingedrongen, dan 
brenge men de grindlaag op. 

In groote plaatsen, zooals Soerabaia, bestaat een levendige 
handel in oude motorolie à raison van eenige centen de liter. 
De tjikarvoerders, die geen hooge eischen stellen aan hun sllleer
mate riaal, koopen geregeld een !Iesell oude olie voor hun wielasse n, 
alsmede de dogcar- en kossong-verhuurders. Maar wat erger is, 
vele taxichauffeurs en ook particuliere chauffeurs, die geld krijgen 
om goede olie te koopen, ontzien zich niet deze onbruikbare 
olie in hun motoren te gebruiken. Ook gewetenlooze handelaren 
koopen oude olie op met de bedoeling deze, vermengd met wat 
versche olie, tegen sterk concurreerende prijzen van de hand te 
doen. In dit verband willen we er daarom nogmaals op wijzen, 
dat men zijn eigen belang dient, wanneer men smeerolie uitsluitend 
koopt bij bonafide handelaren en in origineele verzegelde blikken. 

lets over bougies. 

De meeste automobilisten verkeeren in de meening (die door 
alle inlandsche chauffeurs gedeeld wordt) dat bougies alleen 
bestaan om "schoongemaakt" te worden. 

We kennen automobilisten, die hun chauffeur opdragen dagelijks 
alle bougies van den motor schoon te maken; en dat schoon
maken bestaat dan hierin dat de bougies worden losgenomen en 
met benzine en een metaal borstel schoon geschrobd worden. 

We zullen maar beginnen met de mededeeling, dat die dage
lijksche schoonmaak volkomen nu/teloos is en als zuivere ver
spilling van tijd en arbeid moet aangemerkt worden. 

Wij zijn de meening toegedaan, en de praktijk is daar om het 
te bewijzen, dat een bougie alleen dan een schoonmaak behoeft, 
wanneer zic h door koolaankorsting als het ware een brug gevormd 
heeft tusschen de electrode via het porcelijn en de massa, 
zoodat de electriciteit van hooge spanning, die de inductieklos 
of magneet levert, liever dien gemakkelijkeren weg volgt dan over 
te springen tu sschen de beide electroden. 
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(jok wanneer zich fusschen de beide electroden een brug 
gevormd heeft van olie, hetgeen men een vette bougie noemt, 
dan is het moment gekomen, om de bougie los te nemen en door 
middel van wat benzine en een borsteltje, Iielst een algekeurden 
tandenborstel, de ongewenschte overbrugging der electroden 
weg te nemen. 

Met andere woorden, zoolang een bougie goed vonkt, hetgeen 
men merkt aan het regelmatig werken van alle cylinders, is het 
schoonmaken der bougies geheel overbodig, ja zelfs nadeelig, 
want het geregeld poetsen der electroden met een metaalborstel 
doet die electroden enorm slijten, zoodat de bougie ten slotte 
moet afgekeurd worden, lang voordat haar normale levensduur 
is afgeloopen. 

Bovendien loopt men bij dat telkens los- en vastdraaien der 
bougies de kans, dat het porcelijn door onhandigheid gebroken 
wordt. 

Er bestaan verschillende ol liever tallooze soorten bougies, 
waarvan de eene zich in een grootere populariteit kan verheugen 
dan de andere en het is dan ook niet onze bedoeling hier lang 
uit te weiden over de kwaliteiten der verschillende soorten; 
alleen willen we wijzen op de drie soorten draad, waarvan de 
bougies voorzien zijn . 

Men heeft bougies met zoogenaamde "metric" draad; dat zijn 
de bougies zooals ze op de meeste Europeesche wagens gebruikt 
worden; de draad-diameter is 18 mm o 

Dan hebben we de i" draad, die op de overgroote meerderheid 
der Amerikaansche motoren is aangebracht en waarvan de draad i 
inch diameter heeft met 18 draden op de inch. Men noemt deze 
draad ook de S. A. E. draad, omdat ze als norm aangenomen is 
door de Society ol Automotive Engineers. 

En ten slotte heeft men de~" draad, die vroeger op bijna 
alle Amerikaansche motoren werd gevonden maar nu nog slechts 
bij enkele, waaronder ook de Fprd. Deze draad is de gewone 

.~" gasdraad, die conisch toeloopt en dus geen pakking vereischt, 
in tegenstelling met de bougies, die van anderen draad voorzien 
zijn, waarbij steeds een pakkingring gebruikt moet worden. 

In deze drie types heeft men nog variaties, wat betreft de 
lengte van hel gedeelte, dat in den cylinder wordt geschroeid. 
Steeds moet er naar gestreefd worden, dat de vonk op het moment 
van overspringen geheel omgeven moet zijn door ontplofbaar 
gas en neemt men nu een te korte bougie, dan kan het voor
komen, dat de bougiepunten of electra den zich niet bevinden in 
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een ruimte, waar steeds versch gas aanwezIg IS, maar in een soort 
kanaal, te ver verwijderd van de explosieruimie. In een dergelijk 
kanaal blijft vaak een gedeelte der reeds verbrande gassen achter, 
zoodat bij de volgende vonk de ontsteking niet plaats heeft in 
de volle gecomprimeerde gasmassa. 

Bij sneldraaiendenmotor kan dit aanleiding geven tot overslaan. 
Bij motoren met kleppen in den kop plaatst men de bougies 

in den regel op zijde in den cylinder en omdat de cylinder daar 
vrij dik is, vanwege den watermantel, is hier het gebruik van 
langere bougies aan te bevelen. 

Heeft men een motor met kleppen op zij, dan plaatst men de 
bougie als regel boven de inlaatklep, omdat men dan eenige 
zekerheid heeft, dat de bougie-electroden sleeds omgeven worden 
door het versch ingezogen gas. Zou men de bougie boven de 
uitlaaikiep plaatsen, dan zou er altijd kans bestaan, dat zich in 
de onmiddellijke omgeving der bougie-electroden onverbrande 
gassen zouden bevinden, die een regelmatige ontsteking van het 
gecomprimeerde gasmengsel in den weg staan. 

Plaalst men de bougies echter boven de kleppen, dan moet 
men er speciaal op letten geen te lange bougies te gebruiken, 
want dan zou het kunnen voorkomen, dat de klep bij het omhoog 
komen de bougie-electroden ,verboog, waardoor de vonk ZOII 
uitblijven. 

Wij hebben chauffeurs gezien, die de bougies vastdraaiden met 
een kracht een betere zaak waardig: een bougie behoeft niet 
muurvast aangeschroefd te worden; men riskeert alleen het 
porcelijn te breken. 

Wanneer men een gewonen, sleutel neemt en men zet de 
bougies met een klein rukje aan, dan heeft men alles gedaan wat 
noodig is; lekt de bougie dan nog bij de pakking, dan kan men 
nog iets vaster aanzetten. 

Bougies met den conischen ~ draad moeten wel iets vaster 
aangezet worden, omdat ze dicht moeten staan op den draad, maar 
men behoeft zich daarbij niet in te spannen, alsof het leven er 
van afhing. 

Het beste onderhoud dus, dat men een bougie geven kan, is 
er af te blijven en alleen wanneer de desbetreffende cylinder 
overslaat door olieaankorsting of vervetting der electroden, mag 
men met een borsteltje en wat benzine de electroden schoon
maken. Heeft men veel last van vervetting van bougie in steeds 
denzelfden cylinder, dan kan men tijdelijk de electroden van die 
bougie iets verder uit elkaar zetten. Bij een zwakken magneet 
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mag men, om het gemakkelijk aanslaan van den motor te bevor
deren, de bougie-electroden iets dichter bij elkaar buigen. 

Klepveeren . 

De tijd is gelukkig voorbij, dat men op een eenigszins lange 
rei s er steeds op bedacht moest wezen, dat een der kl epveeren 
kon breken en in den regel gebeurde dat dan ook vrij vaak, 
zoodat men verplicht waS altijd eenige klepveeren als reserve 

mede te nemen. 
Alhoewel minder vaak, toch komt het breken van klepveeren 

nog voor, bij den eenen motor minder dan bij. een anderen, bij 
sommi ge heelemaal niet meer en de reden daarvan moe t gezocht 
worden in een beter fabrikaat. Vast staat het in elk geval dat 
de eischen, die tegenwoordig aan klepveeren gestetd worden, 
dank zij het toerentat der moderne motoren, dat men steeds 
tracht op te voeren, zeer hoog zijn. 

De gewoonte van sommige fabrikanten om op elke ktep twee 
concentrisch in et kaar werkende veeren te mon teeren is een 
heele goede, want de veeren kunnen daardoor iets minder hard 
gemaakt worden, waardoor minder kans op breka ge en breekt 
er eens een veer, dan kan men nog zonder stoornis thuis komen 

op de andere. 
De rol, die een ktepveer in de werking van een modernen 

motor speelt, is een heel 'be langrijke; werd bij de vroegere 
betrekkelijk langzaam loopende motOl (n weini g aandacht besteed 
aan de klepveeren, bij de moderne snelloopeIs hed! men leeren 
inzi en, dat het hooge toerental dat men bereiken kan voor een 
deel afhangt van de klepveeren . 

In een kleppen-motor worden de in- en uitlaat kl eppen gelic ht 
door een nokkenas, iedereen bekend; na dat lichten moet de 
klep echter weer dicht vallen en daartoe is ze voorzien van een 
spiraalveer, die haar dwingt onmiddellijk te siniten, zoodra de 
nok haar werk gedaan heeft. 

Een ieder zal begrijpen, dat wanneer een motor eenigszins 
snel gaat draaien, de veer, die de klep sluit, ook zeer snel moet 
werken, daar anders de klep niet gesloten zou zij n bij de 

volgende lichting . 
Bij een motor, die 3000 omwentelingen per minuut maakt, 

draait de nokkenas met een snelheid van 1500 toeren per minuut 
hetgeen zeggen wil, dat een klep bij dat toeren lal 25 maal openen 
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en sluiten moet in EEN secunde . Is uu de ktepveer uiet energiek 
ge noeg om de klep onmiddellijk ua Ilet pilsseereu der nok te 
sluiten, dan staat de klep nog open, wanneer de nok wede r daar 
is 0111 een nieuwe lichting te beginnen. De werking van den 
motor komt dan ook zeer spoedig geheel in de war, omdat de 
kleppen niet op tijd sluiten maar achterblijven; zij kunnen de 
nok in Ilaar snelle omweuteling niet volgen. 

Om nu te bereiken, dat de klep behoorlijk de nok volgt, en 
deze dus precies op tijd sluit, was het een eers te vereischte, dat 
èn klep èn kleplicllter zoo licht mogelijk werden gemaakt 0111 

de levende kracht zoo gering mogelijk te maken. In de tweede 
plaats moet de veer voldoende sterk zijn om den kleplichter 
geen geiegenileid te geven, door inertie het nokprofiel te verlate n. 

Bij de zeer snelloopende motoren kwam men toen vanzelf 
tot buitengewoon sterke veeren, die weer het nadeel hadden van 
meer slijtage te veroorzaken aan het kleplichtingsmcchanis me en 
verre van gcruischloos werkten; een zoogcnaamd gepousseerde 
motor is dan ook inderdaad niet geruischloos, hetgeen in Il oofdzaak 
komt door de bovenmatig sterke kiepveerelI. 

Men weet dat de inlaatnok niet gehee l gelijk is aan de uit
laatnok ; deze laatste is iets langer, omdat de uitlaatklep iets 
langer open moet blijven dan de inlaatklep; de tijd, die dus 
bescllikbaar is voor het sluiten der klep is bij de nitlaatklep 
geringer en daarom maakt men de uitla:ltklepveercn sterker dan 
de inlaatklepveeren. Bij het in elkaar zetten van een motor moet 
men wel degelijk daarmede rekening houden en eerst de ste rkere 
veeren uitzoeken en deze reserveeren voo r de uitlaatkleppen. 

Voorts moeten de inlaatklepveeren en de uitlaalklepveeren 
onderling alle even sterk zijn, hetgeen men gemakkel ijk kan 
coutroleeren door ze in te drukken op een veerweegschaa l. Men 
kan dan op de scllaal gemakkelijk aflezen, hoevee l K. G. druk 
er noodig is om de veer geheel of gedeeltelijk iu elkaar te drukken. 
Te slap geworden veeren keure men af of beware ze eventueel 
voor reserve. 

Alhoewe l het breken van veeren betrekkelijk weinig meer 
voorkomt, is het toch een wijze voorzorg steeds een uit- en een 
inlaatklepveer in de auto mede te nemen, want een gebroken 
klepveer kan onderweg veel lasl en hinder veroorzaken. 

Breekt er een veer onderweg, dan kan men zich in bepaalde 
gevallen toch nog wel redden, totdat men een werkplaats bereikt 
heeft. 

Er zijn twee gevallen mogelijk: 6f de veer breekt in kleine 
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stukjes en is dan verder onbruikbaar, Of de veer breekt een
voudig in twee stukken en dan is ze nog wel bruikbaar. 

Is de veer geheel stuk, dus onbruikbaar, dan is de eenige 
manier om snel en zeker verder te kunnen rijden, de betreffende 
klep vast te ' zetten, waartoe eerst echter de kleplichter wegge
nomen moet worden, zoodat niet meer gelicht kan worden. De 
betreffende cylinder werkt dan wel is waar niel meer mede, 
maar als het een inlaatklep is dan zal ook het gasmengsel vaar 
de andere cylinders niet bedorven worden. 

Dat vastzetten der klep kan men bereiken met een stukje hOllt, dat 
men tusschen klep en klepdop legt en den klepdop daarna aandraait. 

Zijn geen klepdoppen aanwezig, dan kan men den klepsteel 
altijd met een ijzerdraadje vastbinden, zoodat de klep goed op 
de zitting wordt gedrukt. , 

Is de veer in twee stukken gebroken, dan kan men ze nog 
gebruiken, indien men voorkomen kan, dat de beide veerhelften 
in elkaar draaien en daarom legt men lusschen de beide stukken 
een plaatje, waarin een gaatje, waar de klepsteel doorheen gaat. 
De spiralen der beide helften kunnen dan niet meer in elkaar 
draaien en men rijdt verder met als het ware twee kortere 
klepveeren boven elkaar. 

Wij hebben ons eens bij een veer-brekage bij een motor met 
kleppen in den kop, geholpen met een streng rubber van een 
ouden binnenband, die met ijzerdraad aan den klepsteel werd 
bevestigd, terwijl het andere eind, onder de noodige spanning, 
werd bevestigd aan de stang die boven den motor van radiator 
naar dashbord loopt. Wij hebben op die wijze zonder stoornis 
over de 100 K. M. afgelegd. 

Afneembare wielen. 

De tijd is voorbij, dat een auto vier vaste wielen had met vaste 
velgen en dat men als reserve een z.g StepneywieJ medeMam, dat 
men in geval van nood naast het wiel met den defecten band 
plaatste en zoo een plaats bereikte, waar de' band verwisseld of 
gerepareerd kon worden. 

Alle auto's hebben tegenwoordig 6f afneembare velgen óf 
afneembare wielen en lang zal het niet duren of de afneembare 
velgen zullen geheel door de afneembare wielen verdrongen 
worden. Het zijn dan ook nog slechts enkele goedkoopere merken, 
die afneembare velgen hebben, terwijl men deze wagens ook 
bestellen kan met afneembare wielen. 
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Het gewone houten wiel met afneembare velg heeft in den 
regel geen langen levensduur, daar de gaten voor de bouten in de 
houten wiel ve lg het water doorlaten, waardoo r het hout spoedig 
en vooral in Indië vermolmt. Men schijnt daar in Amerika ook 
al last va n gehad te hebben, want momenteel maakt llIen de houten 
wielen bijna allen met een ijzeren velg, waaromheen dan de 
afneembare met vier of vijf bouten word t vastgezet. Dat is al 
een hee le verbetering ten gunste der houten wielen, die behalve 
li chtheid geen andere voordee len bezitten. 

In afneembare wielen bestaat een groote variëteit en a ll e 
schijn en naar den voorrang te w illen dillgen, een poging waarin 
de vorstin "mode" vaak een woordje medespreekt. 

Zoo zien we dan op de diverse automobielen: houten af
neembare wielen met vaste banden ve lg, staa ldraadwielen, schijf
of discwielen ook van staal en ten slotte de geperst stalen Sankey 
wielen. 

AI die soorten hebben hunne voor- en nadeel en, die we hier
onder een voor een eens bespreken zullen. Van een merkbaren 
voorsprong van het eene systeem op het andere kan nog niet 
gesp roken worden, daar de mode en ook de individueel e smaak 
de voorkeur dan aan dit, dan aan dat sys teem doet geven. Op de 
practische waarde wordt betrekkelijk weinig ge let. 

I. Houten wielen. 
Deze hebben de groote verdienste van li chtheid en voldoen 

heel goed, mits gemaakt van belegen hout, dat niet mee r krimpt. 
Deze wielen worden door middel van vijf bouten aan de naaf 
bevestigd, welke bevesliging wel de meest eenvoudige en be
trouwbaarste genoemd kan worden. Men maakt ook nog afneembare 
houten wielen, die door middel van den wieldop bevestigd 
worden; de rechtsche wieldoppen hebben dan linksche draad 
en de linksche wieldoppen rechtsche draad, doc h daarover straks . 

Houten wielen vereischen weinig onderhoud, doch moeten goed 
in de verf gehouden worden 0111 te voorkomen, dat het water in 
het hout dringt; vooral bij het ventielgat bestaat daarvoor kans. 
Zijn de houten wielen niet van prima prima constructie en 
materiaal, dan treedt spoedig kraken op en llIoet het wiel opnieuw 
getangd worden, een werkje voor den wagenmaker. 

2. Staaldraadwielen. 
Dit zij n wielen ge heel van metilal, waarvan de spaken bestaan 

uit strak gespannen staa ldradeIl; zij zijn zeer in zwang, niet
tegenstaande er vele nadeelen aan kleven; het staald raadwiel is 
nu het l11odewiel. 
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Het groote voordeel van het staaldraad wiel schuilt in zijn 
enormen weerstand tegen zijdelingsehen druk en het radieerend, 
vermogen der talrijke stalen spaken, die de eventueele hitte, 
ontwikkeld door de banden, snel aan de omringende lucht 
mededeelen. 

Een staaldraadwiel vereischt echter een minutieus onderhoud, het
welk hierin bestaat, dat men minstens tweemaal per maand naziet 
of er geen spaken los zitten, die dan onmiddellijk vastgezet moeten 
worden en bij dat vastzetten kan het gebeuren, dat de spaak door 
de nippel heen komt en zoodoende den binnenband zou beschadigen. 
Dat vastzetten der spaken mag dan ook alleen gebeuren met afge
nomen banden en moeten alle uitstekende spaakeinden na het 
vastzetten afgevei ld worden. Een staaldraad wiel moet steeds goed 
onder de verf gehouden worden, daar anders water tusschen de 
spaken en de gaten in naaf en velg dringt en 'roesten veroo rzaakt; 
een dergelijk wiel met geroeste spaken gaat spoedig kraken. 
Eventueel gebroke n spaken moeten onverwijld vernieuwd worden. 

Ook hier wordt het wiel vastgezet met een groote centrale 
schroefdop, die in den regel voorzien is van een 'slecht werkende 
pal inrichting tegen het vanzelf _losdraaien. Die palletjes zijn in 
den regel zeer onbetrouwbaar en dat voelt de fabrikant ook, 
want voor alle zekerheid voorziet hij de rechtsche doppen van 
Iinksche draad en de Iinksche van rechtsche draad en dat is wel · 
een goede garantie tegen losloopen, zoo zelfs, dat tegenwoordig 
vele afneembare wielen eenvoudig zonder pal gemaakt worden, 
omdat de rechtsche en linksche draad voldoende zekerheid geef!, 
mits de doppen goed vastgezet worden. 

In dit verband willen we een eenvoudig middel aan de hand 
doen, waarbij men zeker weet in welke richting een wieldop moet 
losgedraaid worden. Soms geeft een pijltje die richtin g wel aan, 
doch meestal is dit pijltje verdwenen of door vuil onzichtbaar. 

Men kent het tooneel langs den weg waar men den inland-
sehen chauffeur en . .... . vaak ook den Europeeschen , met een 
hamer op den wielsleu!el ziet beuken om een wieldop los te 
krijgen. In den regel slaat hij aan den verkeerden kant, waardoor 
hij den dop vaster zet in plaats van losser. Bij het losnemen 
bedenke men steeds dat de wieldoppen steeds naar voren los
draaien . Plaatst men den sleutel dus horizontaal op den wieldop, 
dan moet de staart van den sleutel steeds naar voren wijzen. 
SJaat men den sleutel dan in benedenwaartsche richting, dan 
komt de dop los. Bij het weder monteeren gaat men andersom 
te werk, doch dit levert in den regel geen moeilijkheden, het is 
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speciaal bij het losnemen, dat men even piekeren moet. Maakt 
men zich het idee van naar voren losdraaien even eigen, dan 
vergist men zich nooit meer. 

3. Disc- of schijfwielen. 
Dit zijn wel de meest praktische en eenvoudigste wielen, die 

bestaan, zij vereischen nagenoeg geen onderhoud, zijn sterk, 
gemakkelijk schoon te maken en li cht, terwijl ze de banden
warmte gemakkelijk uitstralen. Voora l de nieuwste Amerikaansche 
ciiscwielen, die in een elegant profiel gevormd zijn , misstaan niet 
en geven iets forsch aan den wagen. Schijfwielen worden in 
den regel evenals houten wielen door middel van vijf bouten 
vastgezet. Bij Michelin discwielen geb ruikt men moeren met 
rechtsche enl inksche draad, hetgeen op de moer zelf is aangegeven 
door de letters G (gauche) en D (droi t). 

De schijfwielen, die hoe langer hoe meer in zwang komen zu ll en 
zonder eenigen tw ijfel de wielen der naaste toekomst worden. 

4. Sankey- of geperst stalen wielen. 
Deze wielen hebben den uiterlijken vorm van houten wielen, 

maar bestaan uil twee halve geperste wi elen uit staalplaat, die 
tegen elkaar gelascht worden, waarna er ten slotte een bandvelg 
omheen ge lascht wordt. Ook deze wielen vereischen bijna geen 
onderhoud ; het eenige nadeel dat ze hebben is, dat ze bij de naaf 
opgevuld zijn met 110ut en indien dat hout niet door verf geregeld 
tegen water en vocht beschermd wordt, vermolmt dit spoedig en 
dan worden bij het aanzetten der bouten de betrekkelijk dunne 
naafwanden verbogen. omdat nu het opvulsel van hout weg is. 

Hoofdzaak is bij afneembare wielen van welk systeem ook, 
dat men alle wielen minstens eens in de maand demonteert en 
speciaal dat gedeelte, dat over de asnaaf schuift, goed schoonmaakt 
en met wat vet en grafi et besmeert. Men zal dan onderweg 
nooit het koopje sna ppen dat een wiel, dat in langen tijd niet 
gedemonteerd is geweest, niet los wil komen. 

Een wiel, dat nog vastzit nadat de moer of moeren reeds 
weggenomen zijn, kan men losmaken door voorzichtig en lang
zaalJl door te rijden, waarbij dan iemand naast den wagen loopt 
om te waarsc huwen zoodra het wiel begint los te komen. Het hest 
is, dat men voor dat doel een tiental meters voor- en achteruit rijdt. 

De meetinstrumenten der moderne auto. 

Vrijwel elke moderne wagen, die de fabriek verlaat is voorzien 
vall eell aanta l contr6leapparatell, waaronder in de eerste plaats 
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een snelheidsmeter tevens kilometerteller en vaak ook een klok. 
Voorts zijn er wagens, die voorzien zijn van een toerenteller 

op den motor, een buitengewoon nuttig instrument om op het 
juiste moment in bergterrein te leeren overschakelen. 

De wagens met oliesmering onder druk hebben bovendien 
een uliedrukaanwijzer in den vorm van een manometer, terwijl 
weer andere alleen een soorl kijkglaasje hebben, waardoor het 
circuleeren der olie gecontroleerd kan worden. 

Een thermometer is vaak aanwezig, hetzij op den radiatordop, 
hetzij op het instrument bord en geeft de temperatuur van het 
koelwater aan; benzine- en olie-niveau-meters, die de hoeveelheid 
nog voorradige olie en brandstof aangeven, ziet men ook. 

Een ampèremeter geeft aan of de batterij geladen dan wel 
ontladen wordt, alhoewel velen een lampje hebben, dat begint 
te branden, zoodra ontlading plaats heeft en dan verder geen 
ampèremeter. 

Ind ien we er nu nog een hellingmeter bijnemen, dan kan men 
zeggen, dat het instrumentbord volledig is uitgerust. 

Nu zijn al die apparaten zeer nuttig en de aanwijzingen, die 
zij geven van groote waarde bij het controleeren van den gang 
van motor en wagen, maar dan alleen op één conditie, namelijk 
dat de aanwijzingen, die gegeven worden, met de werkelijkheid 
overeenkomen. 

We moeten dus hebben instrumenten, die voldoende gevoelig 
en correct zijn afgesteld, want anders is het vertrouwen, dat we 
in hen stellen, gehee l misplaatst en zou tot onaangename ervaringen 
kunnen' leiden. 

De betrekkelijk lage prijs van dergelijke instrumenten, een 
prijs, dien men nog steeds tracht te drukken Om den kostprijs 
der auto niet te hoog te maken, maakt dat men die instrumenten 
nimmer het praedicaat .précis" kan toekennen, waarbij men 
echter toch moet toegeven dat, gezien den geringen prijs, 
zeldzaam schitterende resultaten bereikt zijn, daarbij in aan
merking nemende de ongunstige omstandigheden (trillen en 
schudden) waaronder de apparaten werken moeten. 

Het is voor den eigenaar die interesse heeft in den goeden 
gang zijner auto dus van belang, dat hij de waarde kent van zijn 
meetinstrumenten en weet in hoeverre hij er op vertrouwen kan. 

Wij zullen hieronder eenige eenvoudige methoden aan de hand 
doen, waarmede men de diverse instrumenten kan verifieeren, 
wel is waar met een slechts betrekkelijke nauwkeurigheid, die 
echter voldoende is voor het praktisch gebruik. 
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De snelheidsmeter. 

Bij het behandelen van den snelheidsmeter nemen we den 

afstandsmeter er bij, omdat beiden in een apparaat vereenigd zijn . 
Wel is waar zijn het twee geheel aparte instrumenten, doch zij 
z ijn zoo nauw geparenteerd, dat ze als het ware in één adem 
genoemd worden. 

De meter is door middel van een flexibele as met een draaiend 
deel van de auto verbonden, hetzij met den versnellingsbak of de 
cardanas dan wel met een der wielen. Dezelfde transmissie.as 
bedient snelheids- en afstandmeter. 

Wil het apparaat Zl1iver werken, dan is daarvoor noodig dat 
de gearverhouding tusschen het apparaat en de as, waarvan de 
draaiende beweging wordt opgenomen, een juiste is en daarom 
wordt nagenoeg op ieder apparaat door den fabrikant die ver
houding aangegeven; de meeste Europeesche meters zijn zoo 
gemaakt, dat bij één omwenteling der hoofdas van het toestel 
de auto I meter vooruit gaat. Het is nu gemakkelijk, indien men 
de gearverhouding der achteras weet en den diameter der wielen, 
te berekenen hoe de gearverhouding moet zijn ten opzichte van 
de aandrijfas van den meter. Vaak is echter de gearverhouding 
der achteras niet bekend en moet men dan, wil men zijn apparaat 
controleeren , een praktische proef op den weg nemen. Men 
kiest daarvoor een langen weg, voorzien van duidelijk gemerkte 
afstandpalen ; voor een afstandmeter, alleen voorzien van 
kilometercijfers, neme men een weg van 50 K. M. lang. Heeft 
men een meter met decimalen, waarbij dus ook de hectometers 
opgenomen worden, dan kan men met een weglengte van 10 
K. M. volstaan. 

Nu begint men te rijden en men noteert bij het passeeren van 
de eerste paal, die men tegenkomt, de aanwijzing op den teller. 
Heeft men een teller, die op nul gezet kan worden, dan zet 
men hem bij de eerste paal op nul. Die cijfers moet men 
beslist even noteeren op een stukje papier, want anders vergeet 
men ze en zijn de opnemingen onjuist. 

Men legge nu den vereischten afstand (50 of 10 K.M.) af, waarbij 
niet met groote snelheid mag gereden worden, vooral niet op een 
minder goeden weg Het is bekend, dat op een slechten weg, 
wanneer met groote snelheid gereden wordt, de wielen soms 
opspringen en daarbij doordraaien hetgeen onjuiste cijfers geeft. 
Heeft men den afstand afgelegd, dan vergelijke men dien afstand 
met de meteraanwijzing en indien men nu op de 50 K.M. I K.M. 
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fout is, dan kan men aannemen, dat het apparaat votdoende zuiver 
aanwijst. Voor 10 K.M. is een miswijzing van 200 M. toegestaan, 
hetgeen 2 % vertegenwoordigt, wat zeker niet veel is, indien men 
er rekening mede houdt, dat de door afstand palen aangegeven 
afstanden zeer zeker niet beneden de 2 % nauwkeurig zullen zijn. 

In elk geval is het nutteloos te trachten een kleinere onnauwkeurig
heid dan 2 % te bereiken, want alleen hel minder hard oppompen van 
een band kan dat verschil geven. De meeste apparaten hebben dan 
ook een onnauwkeurigheidsgraad van 2 tot 5 % hetgeen toegestaan is . 

Daar het kilometercijfer slechts versprin gt na eIken ki lo meter 
en het hectometercijfer na elke 100 meter, moet men ook daar 
rekening mede houden; om een voorbeeld te geve'n: de meter 
kan aanwijzen 3628 K.M., hetgeen evengoed kan zijn 3628,01 als 
3628,99 hetgeen een verschil van bijna een kilometer maakt. 
Men moet dus letten op het verspringen der cijfers. Heeft men 
op den meter een hectometer aanwijzing, dan kan het verschil 
nooit meer dan 99 meter bedragen. 

Het nut van den afstandmeter is zeer groot, want niet alleen 
kan men geregeld het brandstof- en olieverbruik van zijn wagen 
nagaan, doch ook de slijtage aan de banden. Bij het rijden des 
nachts, wanneer men de afstandpalen niet zien kan, geeft de 
afstandmeter gelegenheid op te maken, waar men is en hoe lang 
men nog te rijden heeft voor de volgende halteplaats bereikt 
is. Voor het declareeren van palen- of kilometergelden is de 
afstandmeter, mits nauwkeurig, onmisbaar en tevens is hij een 
goed controlemiddel op den chauffeur, wanneer hij, na zijn meester 
weggebracht te hebben, alieen terug moet rijden naar huis. 

Een afstandmeter heeft weinig onderhoud noodig, alleen de 
buigzame as moet af en toe van wat olie voorzien worden, het
geen men begrijpen zal, indien men beseft, dat die as bij 60 K.M. 
snelheid ongeveer 1000 omwentelingen per minuut maakt. Om 
die as te smeren maakt men de verbinding bij het instrument 
los en giet in de buitenslang ongeveer 50 cc. dikke olie, cardan 
olie bijv. Bij druk gebruik van den wagen moet dit smeren 
minstens eens in de maand gebeuren; doet men dit niet, dan loopt 
men kans dat de buigbare as breekt of abnormaal slijt. 

Vele kilometertellers worden aangedreven vanaf een voorwiel 
door middel van een tandkrans, waarop een klein libre wieltje 
loopt. Deze constructie is ouderwetsch en is dan ook door vele 
constructeurs reeds vervangen door een goed beschermde aan
drij ving vanuit den versnellingsbak of vanaf de cardanas. 

De controle van den snelheidsmeter is niet zoo eenvoudig 
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doch kan, indien men over een mooien niet drukken weg, 
voorzien van kilometerpolen en een stopwatch beschikt, met 
voldoende nauwkeurigheid verricht worden. 

Wil men nagaan of de snelheid, die de meter aangeeft, juist is, 
dan rijde men een of twee kilometer met constante snelheid, bijv. 30 
K. M. Met de stopwatch neme men den tijd op noodig om 1 K. M. 
af te leggen, die in dit geval precies 2 minuten moet zijn met een 
speling van hoogstens 2 010 er boven of er onder. Dezelfde proef 
herhale men zoo mogelijk met een constante snelheid van 60 K. M. 
waarbij de opgenomen tijd over een kilometer I minuut moet zijn. 

Er zijn maar betrekkelijk weinig snelheidsmeters, welke zuiver 
aanwijzen; de meesten wijzen veel te veel aan, vooral in de haogere 
snellIeden en verschillen van 10 en meer procenten zijn niet zeldzaam. 

Vooral de magnetisch werkende snelheidsmeters zijn zeer ge
voelig voor kleine storingen, die tot onzuivere aflezing aanleiding 
geven, terwijl de meters, welke berusten op de centrifugaal kracht 
van twee ronddraaiende gewicht jes, het zuiverst zijn, doch 
ook meer onderhoud aan smering vereischen. Een onzuiver 
aanwijzende meter kan gecorrigeerd worden door het meer of 
minder spannen van het spiraal veertje, dat den wijzer terug op 
nul brengt bij stilstand, doch dat is een werkje, dat alleen zij 
mogen uitvoeren, die beschikken over eenige kennis van het 
11Oriogemakersvak en het noodige fijne gereedschap bezitten . 

De klok is in de auto een zeer nuttig instrument; de meesten 
zijn echter van onbetrouwbare kwaliteit, omdat het publiek niet 
genoeg betalen wil voor een goede auloklok. Jnist op een auto 
worden aan een klok hooge eischen gesteld vanwege tempera
tuurswisselingen, voortdurend trillen enz . Wanneer men iemand 
f 25 voor een autoklok vraagt, vindt hij het veel te veel, terwijl 
dezelfde persoon gaarne f 50 of f 60 vOOr een zakhorloge 
neertelt. Een werkerlijk goed alllo-nurwerk moet minstens dien 
prijs kosten, wil men er voldoening van hebben. 

Een toe ren t e II e r is ecn instrument van zeer groot nut, 
doch komt slechts op heel weinig en dan nog kostbare wagens 
voor. Het doel van den toerenteller is aan te geven, hoeveel toeren 
de motor van de auto tnaakt en berust op hetzelfde principe als 
de snelheidsmeter. Bij het rijden in bergterrein is een toerenteller 
een kostbare hulp om te weten, wanneer overgeschakeld moet 
worden , hetgeen we even duidelijk zullen makel!. We nemen in 
dit voorbeeld maar ronde cijfers, alleen ter wille der duidelijkheid, 
en dan kiezen we een auto van 20 P. K. die max. 2600 toeren 
per Illinuut kan maken en dan op de prise directe 80 K.M. 
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per uur loopt, op de tweede versnelling 40 en op de kleine 
20 KM. 

Op de prise directe en bij een wagensnelheid van 80 KM. 
zal de motor dus 2600 toeren maken, bij 40 KM. 1300 en bij 
20 K.M. 650 toeren. Bij die toerentallen op de prise directe 
zal de motor approximatief ontwikkelen 20, 10 en 5 P . K. 

Hieruit volgt, dat als men den motor op de tweede versnelling 
laat trekken, hij bij 40 KM. wagensnelheid zijn vol toerental zal 
maken en dus ook zijn vol vermogen zal ontwikkelen, terwijl 
op de kleine versnelling de motor ook gelegenheid zal hebben 
zijn vol vermogen te ontwikkelen, maar de wagen dan slechts 
vooruit gaat met een snelheid van 20 KM. 

Dat is wat we noodig hebben Om hellingen te kunnen be
klimmen . 

Nu bestijgen we een helling op de prise directe en merken al 
spoedig, dat het toerental van den motor daalt met de snelheid 
van den wagen. Iedereen zal nu begrijpen dat zoodra het 
toerental beneden de 1300 valt, het moment gekomen is op twee 
over te schakelen, want dan zal men de snelheid, die op de 
prise beneden de 40 K. M. gevallen was, weder gemakkelijk tot 
40 kunnen opvoeren. Wordt de helling nog sterker, zoodat ook 
op de tweede versnelling de snelheid en dus ook het toerental 
van den motor achteruit gaat, dan handele men op dezelfde 
wijze, want zoodra het toerental beneden de 650 toeren valt en 
dus de snelheid beneden de 20 K. M. is het tijd de kleinste 
versnelling in te schakelen. Nu kan men het toerental van den motor 
en dus ook de wagensnelheid weer opvoeren, de 1Il0torsneiheid 
tot desnoods 2600 toeren en de wagensnelheid tot 20 K.M. per uur. 

De th e r mom e ter op den radiator of op het dashbord is zeer 
praktisch en geeft de temperatuur van het koelwater aan. Het 
nut van dit instrument is niet zoozeer die temperatuur aan te 
geven, dan wel door een plotselinge stijging te waarschuwen, dat 
er iets niet in orde is. 

Rijdt men op vlak terrein en stijgt de thermometer plotseling 
tot het kookpunt, dan kan men er zeker van zijn, dat Of de 
fanriem stuk is, of dat de waterpomp niet werkt, of, bij thermo
syphon koeling, dat het waterniveau zoo gedaald is, dat zich 
stoom vormt. In bergterrein waarschuwt de thermometer, wanneer 
het koelwater de temperatuur van koken nadert. Vele thermometers 
wijzen foutief aan en het verdient aanbeveling het instrument 
in een pan met water te zetten en dit water op een komfoor 
aan het koken te brengen. Kookt het water, dan kan men 
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ge makkelijk controleeren of het kookpunt juist wordt aangegeven 
en wil men nog meer ze kerh eid, dan plaatse men in de pan naast 
het in strument een geco ntroleerden la bora tori um thermometer, 
W3f1TIllede men dan een verge lijking kan maken. Voorts dient 
men er rekening mede te houden, ciat op groote hoogten in de 
bergen, bijv . 5 of 6000 voet, water reeds ver beneden de 100 
graden Celsius kook!. Het controleeren van den meter moet du s 
plaats hebben nagenoeg op zee niveau. Ten slotte nog de op merking, 
dat een benzinemotor zijn beste rendeme nt geef t, wanneer het 
koelwater een temperatuur heeft van eenige graden beneden 
kookpunt. Iemand die er zich op beroemt, dat zijn radiator 
"heerl ijk koel" blijft, vergeet dat dat koel blijven hem brandstof 
kost. Een motor, die op de juiste tempe ratuur werkt, is zuini ger 
dan ee n die te koel blijft; imm ers door tè intensieve afkoeling 
wordt te veel kostbare warmte aan den motor onttro kken; warmte, 
die anders in arbe id zou omgezet worden. 

De a J11 pè re 111 e te r of andere stroomaanwij ze r is op elke auto, 
die ee n electr ische installalie heeft , noodig. De meeste dezer 
meiers zijn onzu iver, doch dal doel minder ter zake, wanl de 
hoofdz"ak is, Ie welen of de dynamo s troom levert aan de accu 
en daarom hebben vele wagens in plaats van een ampèremeter 
een klein lampje, dat branden gaat zood ra er sprake is van 
"discharge" en gedoofd blijft, zoolang alles in orde is. 

De oliemeter is voor motoren met smerin g onder druk 
onmisbaar; ook van deze aanwijzers, die gewoonlijk goedkoop 
uitgevoerd worden, zijn de aallw ij zingenl1iet altijd te vertrouwen; 

hoofdzaak is ec hler, dat ze aanwijzeu of er al dau geen druk op 
de olie staat en dat is voldoende. 

Heeft men een duurdere oliemeter, die a u fond niets anders is 
dan eell manometer, dan hebben de aanwijz in gen tusschen 
maxim um CII minil11llm wel degelijk waarde voor den technisch 
aangelegden automobilist. 

Elke motor moet een 0 I i e-n î v e a 11 a a n w ij z e r hebben, die 
aangeeft, hoe vee l olie zich in het carter bevilldt. De betrouw
baarste en eenvoudigste zijn d ie, welke bestaan uit een vlotte r, 

die in de olie drijft eu een staafje draagt, dat uil het carter komt. 
Met een oogopslag ka n men dan aan de hoogte van het staafje 
de hoeveelheid aanwezige olie vaslstellen. Daar zoo'n vlotter 
echter wel eens kan vastz it ten, verdient hel aanbeveling, voordat 
men ol ie bijvuil, eveu het slaafje omlaag te drukken en toe Ie 
zieu of hel weer direct omhoog komt. 
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HET KOOPEN VAN EEN TWEEDEHANDseH AUTO . 

Met het steeds toenemende gebruik, dat van automobie len wordt 
gemaakt, komt het natuurlijk ook meer en meer voor, dat gebruikte 
wagens worden verkocht, en velen, die zich de weelde van de 
aanschaffing van een nieuwen wagen niet kunnen veroorloven, 
zullen van de gelegenheid gebruik maken om een gebruikte auto 
over te nemen, wanneer zij weten, dat deze in goeden staat 
verkeert. 

Nu moeten wij er echter al dadelijk op wijzen, dat zulk een 
kooper zich tevoren goed rekenschap zal behooren te geven van 
de bedrijfs- en onderhoudskosten va n den wagen, waarop hij het 
oog Il eeft laten vallen. In de eerste plaats moet hij weten, of hij 
zich die uitgaven kan getroosten en in de tweede plaats moet hij 
bedenken, dat, al is de aanschalfingsprijs van een tweedehandsch 
auto geringer dan die van een nieuwe, de bedrijfskosten van den 
ouden wagen doorgaans iets hooger zullen zijn, voornamelijk 
omdat het benzineverbruik bij oudere wagens iets groole r wordt. 

De onderhoudskosten, - d. w. z. de uitgaven, benoodigd voor 
herstellingen , vereischt om den wagen in goeden toestand te 
houden, - zullen, blijkens de ervaring, gemiddeld ongeveer 10 
procent van den prijs van den nieuwen wagen bedragen . Reeds 
hieruit volgt, dat niet in de eerste plaats de koopprijs van een 
gebru ikten wagen den doorslag behoort te geven. Oek het merk 
van den wagen , hoe goed ook bekend staand, is geen volmaakt 
afdoenden waarbo rg voor deugdzaamheid, daar niet alle Iypen 
van eenzelfde fabriek altijd even goed zijn. 

Een eerste eisch voor den kooper is, dat hij weet, wie de 
vorige eigenaar van de auto is geweest en in hoeveel handen 
de wagen zich reeds heeft bevonden . Tevens moet hij weten om 
welke reden de wagen verkocht wordt. 

De verkoop er zal dikwijls trachten, de auto zooveel mogelijk 
te moderniseeren, er nog veel nieuwigheden in aan te brengen 
en sOllltijds ook den wagen van nieuwe banden voorzien , alles 
om hem er zoo aanlokkelijk mogelijk te doen uitzien . Een 
eenigszins deskundig kooper zal zich daardoor niet om den tuin 
laten leiden en de niet-deskundige zal niet licht zonder voor
lichting tot aankoop overgaan. Aan den anderen kant is het ook 
niet goed om veel van den wagen af te nemen, wat er altijd aan 
heeft gezeten, als bijvoorbeeld de lampen , de reservebanden, 
-wielen of -velgen enz. Het beste is, den wagen zoo aan den 
kooper te vertoonen, als men gewend was, ermede te rijden. 
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Desgevraagd, moet de verkooper inlichtingen geven omtrent de 
herstellingen, welke er aan den wagen zijn verricht geworden en 
voorts of de wagen wel eens door eene aanrijding heeft geleden. 
De adspirant-koop er zal goed doen, daarnaar te informeeren . 

Somtijds wordt een auto verkocht, waarop de garantie van de 
fabriek nog loopende is. Dit lijkt voor den kooper erg aanlok
kelijk, doch doorgaans zal hij aan die garantie niet veel hebben, 
daar deze veelal slechts voor den eersten kooper geldt. Van den 
verkooper kan natuurlijk geene garantie worden geëischt. 

De adspirant-kooper zal in vele gevallen den wagen geheel 
willen onderzoeken of doen onderzoeken en daartoe tot den 
verkooper de vraag richten, hem uit elkaar te doen nemen. Gaat 
de verkooper daarop in, dan zal de kooper natuurlijk de kosten 
moeten dragen. Eerst wordt dan de carosserie afgenomen en 
terzijde gelegd. Daarna worden de cylinders gedemonteerd, het 
drijfwerk goed lIIet petroleum schoongemaakt, opdat men de 
zuigers goed kan nazien; vervolgens komt de gangwissel aan de 
beurt om schoongemaakt en nagezien te worden, terwijl ten slotte 
de wagen van achteren gelicht wordt om de achteras af en uit 
elkaar te nemen. 

Wanneer men den verkooper of den wagen niet kent, is het 
wel aan te bevelen op deze wijze te werk te gaan. Men zal 
goed doen dit onderzoek in een reparatie-inrichting te doen 
geschieàen, bij ' voorkeur in de eigen garage, ten einde derden 
buiten de onderhandelingen over den aankoop te houden. 

De verkooper moet echter te voren de betaling van de som 
voor het nazien en weer lT10nteeren van den wagen vorderen 
en wel zonder die som bij de vaststelling van den koopprijs in 
aanmerking te doen komen. Het is tevens goed om een bepaalden 
termijn vast te stellen, waarbinnen de reflectant den uit elkaar 
genomen wagen moet hebben nagezien. Voorts verdient het 
aanbeveling om, wanneer de auto eenmaal uit elkaar genomen 
is, door een onpartijdig deskundige een proces-verbaal van den 
toestand der onderdeelen van den wagen te doen opmaken, 
omdat mogelijk de reflectant van den koop kan afzien en men 
anders misschien voor eiken volgenden liefhebber den wagen 
weer uit elkaar zou moeten nemen. Een ter plaatse wonend 
deskundige zal voor het opmaken van zulk een proces-verbaal 
wel niet meer dan 25 à 30 gulden rekenen en voor den koop er 
aan wien het bij den koop wordt medegegeven is het aangenaam, 
wanneer hij over een schriftelijk bewijs kan beschikken, dat de 
wagen in orde is. 
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Wie zonder voorlichling van een deskundige een tweede
handsch-wagen wil koopen moet onder geen voorwendsel met 
eiken aangeboden wagen eersl proefritten gaan maken , maar 
reeds van den beginne af aan, zich de noodige gegevens voor 
eene juiste beoordeeling trachten Ie verschaffen . Reeds bij de 
vraag om aanbiedingen moet men nauwkeurige beschrijving 
en eene foto van den wagen verlangen . Wann'ecr dan eene 
aanbieding u toelacht, vraag dan sch riftelijk aan den verkooper, 
of de wagen alreeds een of ander ongeval heeft gehad en van 
welken aard dat is geweest. 

Ontwijkt de verkooper die vraag, dan is dit reeds een teeken, 
dat er iets aan de zaak hapert. Krijgt men geen afdoend antwoord, 
omdat de verkooper zèlf niel weet, wat er reeds met den wagen 
is gebeurd, dan zal men dezen zelf dienen te onderzoeken. 
Alsdan eische men, dat de wagen bij de bezichtiging geheel 
schoon is en men bezichtige hem niet in de garage, maar buiten 
in het volle daglicht. 

Daarbij plaatst men zich alleerst voor den radiator en gaat 
den toestand van de voorveeren na . Liggen de veerbladen 
niet meer gelijkmatig op elkaar, maar zijn ze zijdel ings ver
schoven, dan heeft er eene verschuiving van de as door een 
stoot plaatsgehad . Ook komt het voor, dat de verbinding van 

. de veerbladen is gebroken, in welk geval de veer zich iets 
meer naar achteren heeft verplaatst, hetgeen men kan zien aan 
de oude verf ter plaatse, waar vroeger de veerstroppen zaten. 
De veeren moeten dan weer gericht worden. Bij de voorveeren 
kan dat gemakkelijk; bij de achterveeren is het moeilijker. Zijn 
de veeren geheel in orde, waarbij men er ook op moet lelten 
of zij niet gebroken zijn, dan ga men eenige passen achteruit 
om te zien of de wagen recht op de wielen staat. Soms helt 
de wagen wat over naar den kant, waar zich de zitplaats van 
den bestuurder bevindt, hetgeen wijst op te zwakke of te slappe 
voorveeretl. Het is dan noodig om de desbetreffende veer af te 
nemen en weer in orde te laten maken . Vervolgens plaatse men 
zich ter zijde van den wagen en schudde hem heen en weer, daarbij 
achtereenvolgens alle veerbanden vasthoudend. Men zal dan som
tijds zie n, dat de wielen eenigszins waggelen, hetgeen ten deele 
wijst op door slijting veroorzaakten dood en gang in de verbindingen 
van hei stuurmechanisme en ten deele op uitgeloopen kogellagers. 

Daarna late men het voorgedeelte van den wagen optichten, 
waarb ij de dommekracht onder het midden van de as wordt 
geplaatst. De wagen wordt zoo hoog opgelicht tot de beide 
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voorwieleJl vrij kUllnen ronddraaien. Men geeft dan de wielen 

een kracht igen duwen gaat na of zij gemakkelijk loopen. Aan 
het stuurwiel draaiende, gaal men na hoe het stu urmechanisme 
werkt en of de wielen ni et zoover naar binnen draaien, dat zij 
tegen het chassis of het spatbord schuren. Hoort men bij het 
draaien een knarsend geluid. dan zijn óf de kogellagers verroest, 
vuil of beschadigd, óf wel zelfs gebroken. Alsnu plaalst men 
de wielen weer in den stand, waarin zij staan, wanneer de 
wagen rechtuit rijdt, en pakt lIIen met beide handen een band, 
daarbij het wi el in horizontalen zi n schuddend om te zien of 
het daa rin speling bezit. Men zal dan on twaren, in hoeverre er 
reeds slijt age aa nwe zig is. 

Wil men nagaan, of de banden nog goed zijn, en kan men 
er dat van buiten niet aan zien, dan drukke men aan den zijkant 
met den duilll in de gummi , om te zien of deze nog elastisch 
is. Is dit wel het geval , dan is de band goed . Blijft er echter 
èen indruk val! den nagel achter, dan heeft de gummi een deel 
van hare elasticiteit verlo ren en is de band reeds zeer oud. 

Bij den koop dient men ook op de soort en de gesteldheid 
der wielen te letten. Houten, stalen en draad-wielen hebben elk 
hunne voor- en nadeelen. Draadwielen zijn bijvoo rbee ld veel 
duurzamer en veerkrachtige r dan houten wielen, maar zij vereische n 

een veel zorgvuldiger behandeling en reiniging. Houten wielen 
drogen gemakkelijk in en knarsen dan. 

Ook de achteras 1I10et worden opgewonden, om de as en de 
wielen te onde rzo eken. Men gaat dan na of wellicht een der 
wielen klopt, hetgeen zou kunnen wijzen op het verbuigen van 
de as tengevolge van den stoot, waardoor er tevens veel kans 
is ontstaan, dat het kogellager ter plaatse beschadigd kan zijn. 
Zulk eene beschadiging dient noodzakelijk te worden hersteld 
en veroorzaakt aanzienlijke kosten. Draaien de wielen goed en 
gemakke lijk, dan schudt men er ook eens flink aan, om zich te 
overtuigelI vall den goeden westand der kogellilgers en van de 
overbrenging naar de drijfas. Hoort men een knarsend geluid, dan 
zijn de kogellagers vu il of defect. Kan lI1en de wielen iets zijwaarts 
naar buiten trekken, dan wij s t dit eveneens op uitgeloopen lagers, 
maar tevens op sterke sl ijting. 

Men laat nu de rem, die op het drijfwerk werkt, aandrukken 
en doet een der wielen draaien. Het andere zal dan in tegenge
steld en zin gaan draaien. Vervolgens gaal men achter den wagen 
staan ell probeert beide wielen in eenzelfde richting te draaien, 
waarbij men de wielen afwisselend heen en weer draait. Er mag 
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dan slechts weinig doode gang zÎjn waar te nemen. Oeheel en 
al kan deze niet worden vermeden, want zoo nauwkeurig 
is eene krachtsoverbrenging niet te maken, dat er in 't geheel 
geen doode gang aanwezig is . Als gevolg van sterke slijting van 
de drijfwielen, kan er dikwijls een aanzienlijke doode gang zijn 
ontstaan, en wel in die mate, dat de wagen weliswaar nog goed 
loopt, maar dat het in beweging komen met een ruk plaats 
heeft. Kan men bij het bewegen der achterwielen een stootend 
geluid in het achterascarter hooren, dan hebben ook de conische 
tandwielen reeds veel geleden. 

Wanneer de achteras opgelicht is, kan men ook zeer goed 
de werking van de handrem nagaan. Dit doet men eerst, terwijl 
de motor stilstaat. Daarna kan men het doen, terwijl de motor 
langzaam werkt, doch zorge ervoor, tevoren de achteras goed vast 
te zetten. Men schakelt dan voorzichtig een der versnellingen 
in, let daarna nog eens goed op het draaien der achterwielen en 
drukt dan heel voorzichtig de handrem aan. Men zal dan reeds 
kunnen hooren of zij schuurt en rammelt, of dat zij een klapperend 
geluid doet hooren. Dit laatste wijst op een breuk of op het 
loszitten van een veer. 

Zooa ls bekend, heeft de krachtsoverbrenging van den gangs
wissel op de achteras plaats door middel van een cardanas. Bij 
de meeste nieuwere constructies bevindt zich slechts één cardan
gewricht bij het gangwisselcarter, terwijl er zich bij vele andere 
nog tevens een bevindt bij de achteras. In het eerste geval is 
de cardanas omgeven door een carter, terwijl zij in het tweede 
geval niet omhuld is. Beide constructies hebben reden van 
bestaan. In beide gevallen echter is het noodig, dat, bij een 
cardanverbindillg met twee elkaar kruisende bouten, de middel
punten dezer bouten, in hetzelfde vlak van wenteling zijn gelegen. 
Is dit niet het geval, dan is de cardanverbinding niet goed ge
construeerd, hetgeen dikwijls tot ernslige storingen aanleiding 
geeft. Vooral aan sommige oudere automobieltypen kan men 
zulk eene verkeerd geconstrueerde cardanverbinding aantreffen. 

Vele wagens zijn van cardanverbindingen voorzien, welke in 
hare constructie geheel en al van de bekende samenstelling \liet 
kruisverbindingen en bouten afwijken. Deze cardantypen zijn 
voorzien van bronzen kubussen, die om bouten draaibaar zijn; 
de gehee le cardanverbinding is in een omhulsel besloten en 
werkt volkomen betrouwbaar. 

Terwijl de achteras nog opgelicht is kan men ook den gang
wissel goed nagaan. Eerst houdt men lIet carter erv"n gesloten, 
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laat den motor loopen en s:hakelt dan achtereen volgens de 
verschillende versnellingen in. Tegelijk~rtijd wordt beproefd of 
de koppeling nog goed kali worden. ingeschakeld. 

Heeft men bij dit ollderzoek alles in orde bevonden, dan wordt 
het gangwisselcarter geopend en betast men de tandwielen, nadat 

men de tanden met een weinig petroleum heeft besprenkeld. 
Men kan zich dan het beste van de slijting overtuigen door de 
breedte der tanden te vergelijken met de deelen der tandwielen, 
die aan de tanden aansluiten. Gewoonlijk is zij slechts aan de 
zijkanten merkbaar. Wanneer de inschakeling nog goed ingesteld 
is, passen de tanden precies in elkaar, zonder aan den zijkant uit 
te wijken. Steken zij aan den zijkant iets meer naar voren, dan 
is dit een teeken, dat zij meer dan noodig belast zijn geworden. 

Velen zullen nog bij zichzelf overleggen of zij een wagen 
met drie of vier versnellingen zullen nemen. Meestal zijn drie 
versnellingen voldoende om overal te kunnen komen. Alleen 
wanneer de motor niet sterk is en men er toch sterk hellende 
wegen of zandwegen mee wil berijden, zal men met vier ver
snellingen beter uitkomen. 

Heeft de aangebod~n wagen een schijvenkoppeling, dan kan 
ook de toestand daarvan eerst worden nagegaan door proefrit. De 
schijvenkoppeling vereischt meer zorg dan een gewone wrijvings
koppeling, maar heeft voor de inschakeling groote voordeel en, 
daar zij eene geringere roteerende massa bezit, die op het 
oogenblik van omschakelen sneller tot rust komt. 

Omtrent het vereenigen van motor en gangwissel in één 
blok dient opgemerkt te worden, dat men meer en meer tot 
deze constructie schijnt over te gaan, hoewel er ook fabri
kanten zijn, die tot de afzonderlijke constructie terugkeeren, 
daar deze goedkooper te maken is. Beide constructies zijn 
echter goed. 

Of de cam pressie van den motor goed is, kan men eerst 
onderzoeken, wanneer hij warm is geworden, zoodat de olie 
de zuigers goed smeert. Natuurlijk zal men alleen een motor 
met gecommandeerde kleppen willen koopen. Of de kleppen al 
dan niet verwisselbaar zijn, doet weinig ter zake. Wel is het een 

voordeel, dat de koppen der kleplichters nastelbaar zijn. 
Wat de koeling betreft, is het voor motoren, die in bergstreken 

gebruikt moeten worden, beter, wanneer de waterkoeling plaats 
heeft door middel van een pomp. Evenwel zal ook voor dat 
geval de gewone thermosyphon-koeling voldoende zijn, indien de 
koeler slechts een groot oppervlak en groote diepte bezit. 
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Omtrent de ontsteki ng valt niets bijzonders op te merken: zij 
is bij alle automobielen vrijwel gelijkwaardig. 

De ontstekingstoestellen met automatische verstelling van het 
ontslekingstijdstip hebben goed voldaan en ook die met hand
verstellin g zijn te verkiezen boven die met vast ontsteki ngstijdstip. 

Veel aandacht moet men wijden aan het stelse l van oliesme
ring. Meestal, ook bij de oudere wagens, is deze automatisch 
en wordt de oliecirculatie bewerkstelligd door een oliepomp, 
welke zich in het krukascarter bevindt en door den motor 
wordt gedreven . Op het voorbord van den wagen bevindt zich 
dan een kleine manometer , die den oliedruk aanwijst en daardoor 
tevens doet zien of de smering goed werkt . Bij vele motoren 
zijn de smeerinri chtingen aan den buitenkant in een afzonderlijk 
kastje aangebracht. Daarin bevinden zich dan de oliepompen 
en bij dit stelsel wordt de eenmaal gebruikte olie niet meer 
opnieuw gebruikt. Er moel hierbij op gelet worden, dat de olie 
er gemakkelijk kan worden ingegoten en dat men den stand 
van het olieniveau gemakkel ijk kan nagaan. 

De carburator moet, zoo mogelijk, zoodanig opgesteld zijn , 
dat de motor bij nagenoeg geheel afgesloten gastoevoer nog heel 
lan~zaam blijft loopen, zonder te blijven stilstaan. 

Het benzinereservoir bevindt zich bij de kleinere wagens onder 
de voorzitplaats ; een plaatsing, die voldoende is, wanneer men 
geen al te steile hellingen behoeft te berijden met een slechts 
weinig gevuld reservoir. Ook wordt het reservoir veel geplaatst 
aan den voorkant onder den windvang der carosserie of achter 
de ru gleuning van de voorzitplaats. Deze beide opstellingsplaatsen 
maken eene zeer goede toevloeiing. van benzine naar den carbu
rator mogelijk. 

Bij grootere wagens evenwel vindt men bijna altijd het 
benzinereservoir achter aan het chassis, en wordt de benzine 
daarin onder druk gehouden van de uitlaatgassen, of wel onder 
luchtdruk, ve rkregen ' door middel van een luchtpomp, die van 
uit de nokkenas wordt gedreven. Deze laatsle methode is meer 
betrouwbaar dan de eerste, omdat de klep, welke de verbrande 
gassen ten deele naar het benzinereservoir doet gaan , dikwijls 
tot storingen aanleiding geeft, vooral wanneer de uitlaatgassen 
sterk oliehoudend zijn. Ook kunnen de lange · buisleidingen, 
wann eer zij niet heel goed gemaakt zijn, somtijds lek worden . 

Aangezien men zich, bij het onderzoeken van een gebruikte 
auto, altijd vuil maakt, zal men goed doen, oude handschoenen 
aan te doen, die men na het onderzoek weggooit of wel men 
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smere de nagels in met was, opdat men ze later goed schoon 
kan maken. Het is aan te hevelen om, alvorens een wagen te 
gaan onderzoeken met het doel hem te koopen, eerst het rijden 
te leeren; men zal dan alles veel beter kunnen beoordeelen . 

Eerst nadat men den wagen geheet en al heeft onderzocht en 
deze ons werkelijk bevalt, make men er een proefrit mede, 
doch men neme nooit dadelijk aan het stuur plaats, zelfs niet, 
wanneer men zelf kan sturen, maar late zich eerst door den 
verkooper rijden. Men neme dan eerst achter in den wagen 
plaats om na te gaan, hoe de gangwissel en de achteras zich 
bij de verschillende snelheden houden. Daarna eerst ga men 
voorop zitten. 

Wenscht men de snelheid van den wagen te controleeren, dan 
vertrouwe men niet alleen op den snelheidsmeter, doch rijde 
een eind op een weg met afstandspalen om d"arop zelf over 
eenigen afstand den tijd te meten . 

Bij snelheden tusschen 30 en 40 K. M. beginnen vele achter
assen , die door conische tandwielen worden gedreven, een 
huilend geluid te maken . Dit verschijnsel doet zich bij de meeste 
dergelijke achterassen voor, zood ra de tanden eerst wat beter 
zijn ingetoopen. Het heeft geen nadeeligen invloed op den wagen, 
wanneer het gelijkmatig is, doch het wordt eerst een ernstige 
fout, wanneer het geluid onregelmatig wordt en men er iedere 
omwenteling Viln de achteras bovenuit kan hooren. Laat men 
bijvoorbeeld den motor op zijn hoogste toerentalloopen . daarbij 
de kleinste versnelling inschakelt en dan plotseling embrayeert, 
d"n kan men somtijds het geheele aandrijvende tandwielstelsel 
verni elen, vooral wanneer het vliegwiel zwaar is en de wagen 

in het zand zit. 
De omstandigheid, dat vele achterassen zulk een geluid maken. 

heeft aanleiding gegeven tot het zoeken naar eene andere wijze 
van aandrijving. De als gevolg van dit zoeken ontstane worm
drijving is zeker niet slechter dan de tandwieldrijving, doch 
vereischt meer zorg voor wat de smering betreft. D aarvoor 

verkrijgt men echter eene geheel geruischlooze aandrijving. 

Kettingwagens komen "Is kleine auto 's niet meer in aanmerking. 
De groote gebruikte auto's, die ten verkoop worden aangeboden, 
vinden weinig liefhebbers en het is het beste, ze aan te bieden 
ter wijziging in vrachtauto's, of wel de onderdeel en ervan te 
verkoopen, waardoor zij dikwijls nog meer zullen opbrengen. 

Het grootste meeningsverschil tusschen koop er en verkooper 
zal bestaan op het punt van de waardebepaling. De op het 
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oogenblik van den verkoop heerschende omstandigheden zullen 
hierbij moeten beslissen. Zoo zijn bijvoorbeeld de prijzen voor 
geheel afgewerkte chassis sedert ongeveer een jaar door alle 
fabrieken vrij veel verlaagd. Ditzelfde is het geval geweest 
met vele toebehooren, o. a. mei de lampen. Voor de carosserie 
is dikwijls een luxe-prijs betaald geworden. AI deze omstandig
heden in aanmerking nemende, zal de aanschaffingsprijs eerst 
met minstens 30 pCt. verminderd moeten worden. Voorts moet 
men voor slijtage, wanneer de wagen zeer goed onderhouden 
is, 25 pCt. per jaar afschrijven. Deze afschrijving van 25 pCt. 
moge al te hoog lijken, maar het nHakt natuurlijk verschil of 
men den wagen zelf wil houden, of hem wil verkoo·pen. Wie 
zijn wagen niet verkoopen wil, zal hem misschien 10 jaar, of wellicht 
nog langer, kunnen gebruiken; althans, wanneer hij hem goed 
onderhoudt. Het kan hem niet schelen, of de wagen misschien 
onderwetsch is geworden of enkele gebreken heeft gekregen, 
Immers is men aan die gebreken gewend geraakt en men weet 
hoe de wagen bediend moet worden. Bij den verkoop moet 
men er echter rekening mee houden, dat de toestanden in den 
automobielhandel, vergeleken bij vroeger, wel eenigszins anders 
zijn geworden. 

Waar, zooals wij reeds in den aanvang zeiden, tegenwoordig 
op de markt meer dan vroeger vraag en aanbod zal heerschen 
van gebru ikte auto's, hebben wij gemeend, dat de bovenstaande 
raadgevingen voor den aan- en verkoop van Iweedehandsch-wagens 
wellicht van nut kunnen zijn. 

ZWENDEL IN AUTO-ONDERDEELEN. 

Het spijt ons, dat we wederom den vinge r moeten leggen op 
Cen wonde plek in den automobielhandel of liever in den handel 
van onderdeel en van automobielen. 

Wat de banden betreft, daarover werd in vakbladen reeds het 
een en ander medegedeeld en het fei t alleen, dat van de importeurs 
er niemand, maar dan ook niemand, op gereageerd heeft, is voor 
ons het bewijs, dat de in die bladen genoemde toestanden bestonden. 

Behalve den bandenverkoop heeft de bon a fide autohandelaar 
zich geleidelijk aan ook den verkoop van benzine en olie zien 
ontgaan, zood at het voor de hand lag, dat ook hierin geknoeid 
zou worden; van benzine is ons nog niets ter oore gekomen en 
dat zal wel hieraan liggen, dat er zoo goed als geen concurrentie 
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in dat product is, maar in de olie wordt er gekn oe id dat het een 
I iefh ebberij is. 

We zijn momen teel bez ig hieromtrent gegevens te verzamel en, 
waarmede we eerstdaags voor den dag zullen komen en we geven 
de verzekering, dat zullen spijkers met koppen zijn. 

Verd er zag de autohandelaar zich vrijwel den geheel en han
del in accesso ires ontgaan. Onder accessoires wordt verstaan, 
hoorns, lantaqrn s, lampen , dommekrachten, peertjes, accus, ampére
en voltmeters, gereedschap, kl okjes enz. Dit is een bazaar artikel 
geword en en het verwondert ons nog alleen maar, dat men ze 
nog niet op Passar Gelap kan koopen . 

Dat de kwaliteit van die artikelen met den prijs naar beneden 
gegaan i s behoeft geen nader betoog, want de hand elaren. die 
deze artikelen in voeren, letten. ondeskundig als ze zijn , ee rst op 
den prijs en dan op de kwalite it of liever hee lemaal niet op de 
kwaliteit . 

En dat die handelaren momenteel met enorme stocks zit ten, die 
nagenoeg onverkoop baar zijn, deels door de slechte kwaliteit 
deels door onoordeelkundig bestellen van veel te groote hoeveel
heden. hebben zij uitsluitend aan zich ze lf te wijten. 

Nu i s dat achteruitgaan der kwali teit van accessoires niet zoo 
heel erg, want ons onvol prezen mas chauffeur maakt toch alles 
stuk; of het goed of slecht is blijft voor hem gelijk. 

Anders wordt het echter. wann eer die handelaren, de goede 
niet te na gesproken, ond erdeel en van auto's gaan importeeren 
en vooral onderd eelen. die niet van de fabri ek afkomstig zijn waar 
die auto's gemaakt worden 

Het is van algemeene bekendheid, dat er momenteel van de 
populaire merken zooa ls Ford , Chevrolet. Buick, Hudson, Oakland, 
Essex, Overl and enz. vrijwel all e onderdeel en , die aan slijtage 
onderhevig zijn, te krij gen zij n buiten de fabri ek om . Er bestaan 
in Amerika heele fabri eken, die niets anders maken dan kam
wielen, lagers, zui gers en zuigerveeren, assen, veeren enz. passend 
op bovenstaande veel gebruikte merken. 

Die onderdee len zijn veel goedkooper dan de or igineele, maar 
staan dan ook in kwaliteit verre ten ach ter bij de oorspronke
lijke door de fabriek geleverde onderdeelen. 

Teleurstellingen kunnen dan ook ni et uitblij ven en we kunnen 
de handelaren, die elke verdere garantie w eigeren, wanneer blijkt 
dat namaak-onderdee len gebruikt zijn voor reparaties, niet anders 
dan gelijk ge ven. 

De ilandelaar in dergelijke min derwaardige onderdee len is in 
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zoo verre te goeder trouw, dat hij door zijn gemis aan technische 
kennis niet beoordeel en kan wat een handig reiziger hem in de 
vingers stopt; ja, op het oog ziet een namaakkamwiel er precies 
eender uit als het echte, ook de afmetingen zijn doorgaans vrij 
zuiver, zoodat dat onderdeel zonder meer in de auto gemonteerd 
kan worden, maar de kwaliteit is in den regel van dien aard , dat 
teleurstellingen niet uitblijven. 

Temeer daar de automobilist, die slim denkt te zijn, die onder
deelen in een derde- of vierderangs atelier laat aanbrengen, wel 
wetende, dat hij voor een dergelijk werk bij den importeur zijner 
auto niet terecht kan. 

Een frappant staaltje is het volgende: Een meneer moet een 
nieuw stel kamwielen in zijn achteras hebben. De origineele 
kosten met montage en al f 165. - , hetgeen hij veel te veel vindt. 

Hij koopt een stel namaak kamwielen voor f 85.-, doch zit 
nu met de montage, daar hij dat werk niet kan opdragen aan 
den agent van zijn auto. Hij komt terecht in een obscuur ateliertje 
waar men hem voor J 25 - de zaak monteert. Hij is dus klaar 
voor f 110. - en heeft dus naar zijn meening f 55. - uit

gespaard . 
Bij den eersten rit buiten de stad hoort hij echter een ver

dacht geluid in de achteras en als dan de achterbrug wederom 
gedemonteerd wordt blijkt, dat beide kamwielen nagenoeg aan 

gruis liggen 
Veel vertrouwen heelt hij nu niet meer in het ateliertje noch 

in de goedkoope tandwielen en besluit hij toch naar den agent 
te gaan, die hem nu f 165. - rekent voor een nieuw stel tand
wielen . zoodat hij in totaal j 275.- kwijt is en zijn wa!!en 

wederom eenige dagen missen moet. 
Aan wie de schuld? De namaak-tandwielen-verkooper werpt 

de schuld op een foutieve montage, het atelier werpt de schuld 
op de inferieure kwaliteit der kamwielen en wij werpen de 'schuld 
geheel en alleen op den automobilist die, tuk op een koopje, 
zijn vertrouwen daar plaatste waar hij het niet plaatsen mocht. 

Dergel ijke staaltjes komen eiken dag voor en daarom kunnen 
wij de automobilisten niet genoeg waarschuwen tegen het koopen 
van minderwaardige onderdeelen, die niet deskundig onderzocht 
zijn . Laten zij toch geen voedsel geven aan de beunhazerij, die 
hier in Indi~ welig tiert op elk gebied. Zij benadeelen daardoor 
niet alleen den bon a lide autohandelaar, doch in de eerste plaat s 

zich zelf. 
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HET MOTORRIJWIEL. 
Aanschaffing, onderhoud en gebruik. 

Wij geven onzen Lezers, meer speciaal den leeken onder hen, 
onderstaand eenige wetenswaardigheden, wat betreft het motor
rijwiel in het algemeen, voordeelen, nadee len , gebreken, tekort
komingen , verbeteringen, etc . etc., verder het inrijden en gebruiken 

van het motorrijwiel en ten slotte de instandhouding en de 
reparaties, die bij het geb ruik van het stalen ros voorkomen. Het 
is niet onze bedoeling een diepgaande theorie op te bouwen 
over alles Wilt kan en wat niet kan, wat mogelijk is en wat 
niet; wij willen daarentegen trachten vrij oppervlakkig doch voor 
een ieder en speciaal voor de Heeren sollicitant-Motorrijders 
eenige nadere besprekingen betreffende het Motorrijwiel te houden. 

Wij zullen dus beginnen, waarmede de leek begint, d . i. met 
de aanschaffing van het motorrijwiel. 

Doorgaans zal de leek slechts uitzien naar 'n motor zonder 
meer, doch dit is juist de eerste en wellicht de grootste fout, 
die hij begaan kan. Hij lette er om te beginnen op, wat moet 
zijn motor kunnen presteeren, wat eischt hij van zijn fiets. 

Is het voornemen de car slechts te gebruiken in stadsgebruik 
en misschien eens een enkele Zondag om een jachtuitstapje te 
maken , dan is de basis, waarop de motor aangeschaft wordt, een 
geheel andere dan voor iemand , die zich voorneemt, eIken Zondag 
een flinke rit te doen, desnoods van een 500 K.M. 

Wij willen de categorie van leeken dus is twe e deelen splitsen 
en wel. 

I e in personen , die slechts een motor zoeken ter verlichting 
van den dagelijksehen arbeid, in het van huis naar kantoor en 
omgekeerd rijden, en van tijd tot tijd eens een kalm tochtje 
naar een of ander uitspanningsoord willen maken, en 

2e in personen , die behalve boven genoemde gemakken ook 
wel eens willen zien, dat de tegenwoordige motor méér presteert 
dan de graote broeder, "de trein" , Menschen dus, die of zwa re 
hellingen willen bewerken. of lange trajecten willen afleggen. 

De leeken in beid e categorieen stellen zic h in doorsnede niet 
de vraag, wat is dat voor motor, wat kan hij, en wat moet hij 
kunnen, maar kijken hoofdzakelijk naar de schaduwzijde van het 
aanschaffen: "Wat kost-ie?" 

Wij geven daarom den aanstaanden motoristen in overweging 
zichzelf rekenschap te geven, wat ze eigenlijk willen hebben, 
en dan hun keus te laten vallen op een machine, die aan de 
eischen voldoet. 
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,. De ideaal machine voor de Heeren of Dames uit de eerste 
categorie zou volgens ons een machine zijn van zeker niet 
meer dan 2'/, H. P., daarbij licht van constructie, in geen geval 
zwaarder dan 65 Kilo, liefst echter zoo licht mogelijk, tot een 
minimum van 45 Kilo, voorzien van een lage gearing b.v. 8: 1, 
d. w. z. het vliegwiel van den motor maakt acht omwentelingen 
tegen het achterwiel één. Een twee-versnellingsinrichting, zou 
vooral met het oog op de wandeltochtjes op ·Zondagen zeer 
zeker de preferentie verdienen. De motor zelf van het één-cylinder 
type, de constructie zoo eenvoudig mogelijk en de transmissie 
voorzien van een koppeling, waardoor het mogelijk is als een 
auto te vertrekken, resp. te stoppen zonder rukken of schokken, 
terwijl de motor doorloopt, om op den eersten wenk van zijn 
"chauffeur" weer te vertrekken, welk voordeel spoedig in de 
practijk van onschatbare waarde zal blijken. 

Voor de Heeren uit categorie "twee" is een zwaardere machine 
gewenscht en wel een van 3'J, H. P. of meer. O. i. is echter 
de 3'/, H. P. de aangewezèn machine en liefst het ééncylinder 
model. De 3'/, H. P. toch, indien voorzien van een goede 
transmissie, b. v. ketting gecombineerd met riem (waarover later) 
en verder voorzien van een drieversnellingsbak 11: 1; 7' /,: 1; 
~n 4'/,: 1 is voor een motorrijder' steeds een genoegen te berijden. 
Deze machine komt, gelijk bijna al zijn zwaardere collega's 
"overal" (men wachte zich er echter voor dit "overal" al te 
uitgebreid- op te vaiten); daarbij is het gebruik van benzine, 
olie of banden veel minder, dan b. v. van de 5/6 Twin, de 
constructie is zóó zwaar dat de slijtage, welke bij de lightweight 
zoo spoedig na zwaar werken optreden kan, niet voorkomt, en 
het gewicht is betrekkelijk gering. Meer dan 85 Kilo zal het niet 
spoedig overschrijden. De behandeling en de pannes zijn, juist 
doordien er slechts één cylinder is, veel eenvoudiger en geringer 
dan bij den meer-cylindrigen motor, terwijl de motor zelf, daar 
niet aan ruimte gebonden, veel robuster en steviger en grooter 
gemaakt kan worden, en doorga~ns ook gemaakt is. Een twee
cylinder of viercylinder zal echter evenzeer voor Uw doel 
geschikt zijn, mits niet zwakker dan 3 H. P. 

Waar dus thans de leek weet, welke richting hij uit moet 
zoeken, geven wij onderstaand een overzicht van de punten, 
waarop de koop er letten moet, indien hij wil besluiten een 
tweedehandsch motorrijwiel aan te schaffen. 
. Wij beginnen echter .met hem een illusie te ontnemen; een 
tweedehandseh, welke nog erg nieuw is, kan een zware fout 
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hebben, die de leek pas bemerkt na maanden lang gebruik; 
een prachti g onderhouden karretje, glimmend en schitterend 
kan zoo opgetuigd zijn om de aandacht van het binnenwerk af 
te houden, m"ar een onooglijk tuffertje kan er van binnen ook 
wel eens onooglijk uitzien, en concludeeren . wij derhalve resu
meerende: geb ruik Uw oogen, waarvoor U ze gekregen hebt, en 
tevens Uwe ooren, want ook daarmede is veel en heel veel te 
constateeren . 

De leek dan, die een tweedehandschje op het oog heeft, kan 
niet verstandi ger doen dan een niet-leek mede te nemen, doch 
daartoe is niet ieder in staat, en geven wij U derhalve eenige 
raad gevingen, die U mis chien wel te pas kunnen komen. Beschouw 
alle schroeven en moeren oplettend of deze ook teekenen vertoonen 
van dikwijls open- en dichtgedraaid te zijn geweest; dit is steeds 
een slecht teeken, speciaal, wanneer daarbij een koudbijtet is te 
hulp gekomen. Demonteer zooveel ats mogetijk is, den versnel
lingsbak en motor en zie goed toe of zich slijtage in de lagers 
of wrijvende deeten vertoont. Het is duidelijk, dat een weinig 
slijtage altijd zal voorkomen, echter: er zijn grenzen. Constatee r 
of de motor bij het aantrappen tik-geluidjes geelt . Men lette er 
echter op, dat de kleppen altijd tik-geluidjes teweeg brengen. De 
bedoeling is echter te constateeren of de krukas speling heeft. 
Dit is eveneens uit den booze. Verder onderzoeke men of de 
zuiger licht heen en weer glijdt, of de compress ie zwaar is, d. w. z. 
is de motor moe ilijk of gemakkelijk draaibaar, indien men het 
achterwiel in de loop-richting ronddraait. Men demoll! eere de 
uitl aat klep en zie toe of deze op de zitting li gt, of er in verdrinkt. 
Het laatste is een teeken van langdurig gebruik en herhaald 
uit slijpen. De wielen mogen niet slingeren, en de voorvork geen 
speling of trekking vertoonen. 

Heelt U dit alles normaal bevonden, dan beschouwe men het 
frame oplettend, of zich daarin ook barstjes vertoon en. Speciaal 
de voorvork en de oogen van de ac hteras. Ontdekt men een 
plekje, waarover heen lak is aan gebracht , dan is het wel zoo 
verstandig de lak er even af te krabben, daar er nog steeds 
menschen worden gevonden, die , terwille van enkele guldens, er 
niet van terug schrikken het leven van medemenschen in gevaar 
te brengen. 

Zijn alle thans onderzochte deelen goed, dan kan men gerust 
over den aankoop verder onderhandelen, doch alvorens te besluiten 
vrage men een proefrit van minstens drie uren aan, en onderwerpe 
hel rijwiel aan een ware parforce-rit. Na den rit onderzoeke men 
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een en ander nogmaals nauwkeurig, ook de hitte van den cylinder, 
het carter, etc. en valt ook dit onderzoek naar wensch uit, dan 
bestaat er slechts weinig kans, dat onze nieuwe sportbroeder 
bedrogen uitkomt. 

Bij nieuwe motoren is een dergelijk nauwkeurig onderzoek 
minder noodig, speciaal wanneer men zich tot een solide firma 
wendt; die zal zich wel wachten haar naam er aan te 
wagen. . 

Waar thans unze vriend in het bezit is van een tuf, kunnen 
wij hem ten handje helpen met het onderhoud. Dit onderhoud 
is zeer eenvoudig, maar geldt ook hier de regel , beter voorkomen 
dan genezen. 

Ten voorkoming van ongelukken en schadepost jes verdient 
het ten zeerste aanbeveling van tijd tot tijd, en telkens voor een 
grooten rit, even de hoofd-moeren te controleeren, speciaal die 
van de assen der wielen. Wordt de motor niet verder gebruikt, 
dan si uite men de benzine- en oliekraan, ter voorkoming van 
stoornissen, terwijl lioor het vertrek beide kranen eerst geopend 
worden en het vlotterpennetje van den carburator zoo lang opgelicht 
wordt, totdat er benzine over de vlotterkamer stroomt. 

Men vermijde zoo veel mogelijk plotselinge vermeerdering van 
gas, of van lucht, terwijl het eventueel aanwezige ontstekings
handle onze grootste attentie vergt. Hoe sneller de vaart, hoe 
meer voorontstekin g. Betrekkelijker wijze gesproken ten minste. 
Wij hebben bevonden , dat zood ra de motor een gang van ca. 
20 - 25 K. M. heeft, het ontstekingshandle op max. voorontsteking 
gesteld moet zijn. 

Vermindert men de snelheid, dan geve men ook in evenredigheid 
minder voorontsteking. Men verkrijgt daardoor: minder warmte
ontwikkeling, minder gas-verbruik, en soepeler werking. 

Bij het klimmen denke men er aan, zood ra de motor begint 
te minderen, het ontstekingshandle een weinig te vertragen, doch 
zoodra men op een kleinere versnelling heeft overgeschakeld. 
geve men onmiddellijk weder max. voorontsteking. Gaat de motor 
dan weer minderen, dan geve men weer een weinig minder voor
ontsteking, welke men echter onmiddellijk vermeerdere, zoodra 
de motor weer op toeren komt. 

Wij hebben hiervoor een en ander over de aanschaffing en , 
behandeling van het motorrijwiel gezien en zullen thans nagaan, 
welke fouten er ontstaan gedurende het gebruik, hoe ze te voor
komen. 

De tank: behoeft oppervlakkig beschouwd geen onderhoud. O. 1. 
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is het echter beslist noodzakelijk ook op dit, zoo een
voudige deel van den motor de aandacht gevesti!(d te houden. 
Lekken komt zoo goed als niet voor en is nus van ze lf buiten 
oespreking gelaten . daar een lekkende tank binnen enke le minuIen 
gesoldeerd kan zijn . Onze aandacht vestigen wij echter op den 
inhoud . Het komt voor, dat zich in de tank de gtof van den weg 
vast zet tegen de wanden en op den bodelIl . Na geruimeren tijd 
schilfe rt deze inmiddels homogeen geworden massa af, waardoor 
meermalen de bemineleiding naar den cMburateur verstopt za l 
raken, hetgeen een lastig lang zoeken en demonteeren ten gevolge 
heeft. Verder kom t het wel voor, dat zich in de tank een rood
bruin, zal fac hti g residu vastzet, dat zeer lastig te verwijderen is 
en hetzelfde onaangena me gevolg heeft. Ook dit is slechts te 
voorkomen door van tijd tot tij d alle benzine af te tappen, de tank 
inwendig te r~ini gen en daarna met benzine na te spoelen . Verder 
lette men er op dat de tank, dus de geheele motorfiets, niet zonder 
noodzaak in de zon blijft staan , daar dat de vormi ng van ge
noemde residu in de hand werkt, terwijl tevens hel beste gedeeite 
van de benzine verda mpt. dus als nutteloos ge ld versp ill en aan
gemerk t dient te worden. 

De benzineleiding, evenals het benzinezeefje en carburator, 

dienen van tijd tot tijd regelmatig gezuiverd te worden van stof 
en vuil. Een en ande r ter bevorderin g van de zuivere vergassing 
van de benzine en van den regelmatigen toevoer naar den motor. 

Lekken zoowe l van den carburator a ls van de leidin gen moet 
onmiddellijk voorzien worden, waartoe men, voor zoove r het de 
leidingen betreft, het beste soldeer gebruikt ; lekt de carburator, 
dan li gt de foul hoogstwaarschijnlijk aan de vlot!erpen, welke 
niel goed of onvoldoende afsl uit. Na re ini ging zal dit euvel dik
wijls verholpen zijn, hoewel hel ook noodig kan blijken Ie zijn, 
dal met een hou ten hamer eenige lichte tikken op het vlolter
pennetje gegeven moeten worden. Ook kan de fout daarin zitten, dat 
de conlragewichljes van de vlot!erpen te lichl geworden zijn of 
dat hunne scharniertj es ni el gemakkelijk genoeg draaien kunnen. 
Eventueel zal men een en ande r dienen te vernieuwen. Nog 
beSlaaI er eene and ere mogelijkheid voor het lekken van den 
carburaleur en wel is het mogelij k dat de vlotter Ie zwaar is. Dit 
cons taleere men door de vlotter uil de kamer te nemen en krachlig 
heen en weer te schudden. Men zal dan hooren of er benzine in is, 
en zoo dit het geval is, bren ge men den vlotter bij ee n goede 
re paratie-inrichting, daar het repareeren hiervan lang niet ieders 
werk is. 
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De voorvork houde men steeds in eere. Een goede voorvork 
zal nooit kunnen breken, doch de beste vork kan het in het 
beheer van een negeerend rijder toch afleggen. Men smere daarom 
alle wrijvende deel en zoo dikwijls mogelijk, terwijl de veeren nooit 
roestig mogen worden. Inwendige veeren moeten steeds zéér 
zorgvuldig gesmeerd worden. Is de vork toch gebroken door een 
of ander toeval en heeft men géén reparatie-inrichting in de buurt, 
dan neemt men· een staaf ijzer of staal, desnoods taai en hard hout 
en steke dit in de pijpen van de vork. 

Voorzichtig rijdende zal men tenminste nog thuis kunnen ko
men. 

WENKEN UIT DE PRAKTIJK VOOR 
MOTORWIELRIJDERS. 

Nieuwe Motorfietsen. 

Een nieuwe motorfiets moet eigenlijk ingereden worden . Dit is 
vooral dan noodzakelijk, als de nieuwe machine in handen komt 
van een leek. De meer ervaren motorrijder weet zelf best, wat 
er aan een machine zoo al in den eersten tijd van baar gebruik 
moet gebeuren. 

Zoo af en toe verneemt men van gevallen, dat er tusschen 
klant en leverancier onaangenaamheden ontstaan, doordat de af
geleverde mach·ine niet behoorlijk loopt. En zeer vaak kan men 
dan de ontevredenen overtuigen dat er een kleinigheid aan de 
machine hapert, waar.over 't niet de moeite waard is te reppen. 
Zoo is het voorgekomen, dat een magnetocontact was losgeloopen; 
dat de stooter der inlaatklep iets te lang was uitgeschroefd ; dat 
de verstelbare sproeier van den B. B.-carburator bijna heelemaal 
was dichtgedraaid . 

Al deze fouten waren in een paar oogenblikken verholpen. 
Het is bekend, dat bij de motorfiets alle deel en nog niet bij 

elkaar passen als eene klok. Soms gaat eene moer wat te vast 
op den draad; of een conus laat zich moeilijk verdraaien; de 
riem raakt aan eene rem; het balhoofd loopt wat los; en derge
lijke kleine dingen meer. 

Daarom is het wenschelijk,. dat een nieuwe machine in den eersten 
tijd van haar gebruik eenig deskundig toezicht beeft. De onmid
dellijke leverancier, of nog liever de berijder zelf, is daarvoor de 
aangewezen persoon . 
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We willen eens is 't kort enkele punten aangeven, waarop bij 
een ni euwe machine in de eerste weken van haar gebruik zoo al 
gelet moet worden. 

Smering. 

Alle smeerpot jes moetenlruimschoots van olie voorzien worden 
(veerende vork, naven, magneto). Een veerende vork begint pas 
goed te werken na eenig gebruik en duchtige smering. 

~oeren en schroeven. 

Alle moeren en schroeven moeten wat bijgedraaid worden, als 
ze niet goed vast mochten zitten. Wij behandelen op deze ma
nier zelfs nog eens extra de spaaknippels en de schroefjes, 
waarmee de riemvelg vastzit. Eerst na eellig gebruik hebben de 
koppen der spaken een vaste ligplaats gezocht in de velg, en 
enkele nippels kunnen daarna een gansehen slag aangedraaid 
worden. Ook vele schroefjes der riemvelg kan men bijdraaien. 
Denk ook om de moeren der cylinders, de klepstoppen, de bou
ten van de magneto, het balhoofd, de vork, de poelie. 

Kleppen. 

Na de eerste dagen van te ruime smering wil de steel der 
uitlaatklep wel eens blijven hangen, doordat zich olie met roet 
in den geleider verzameld heeft. De klep wordt dan gedemon
teerd, en met schuurlinnen gladgeschuurd. De· geleider wordt 
inwendig met een stokje, waaromheen schuurlinnen is gewik
keld, eveneens gereinigd. 

Sleutels. 

Vaak passen de steeksleutels niet nauwkeurig en moeten ze 
een weinig grooter gevijld worden, om de moeren gemakkelijk 
te nemen. 

Demontabiliteit. 

Nagezien moet worden, of de moeren en schroeven, die nog 
al eens losgedraa id zullen worden, licht genoeg gaan. Hiertoe 
behooren o. a. de schroeven der achterwiel rem ; de moeren der 
achteras; de klepstoppen ; de klemmen van het achterwielspat_ 
bord . Gaan deze schroeven niet licht genoeg, dan mo'eten ze 
van olie voorzien en eenige keeren los- en vastgedraaid worden, 
totdat ze beter loopen. 
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Balhoofd. 

Gewoonlijk moet in de eerste weken het balhoofdlager een wei
nig bijgesteld worden. 

Zadel. 

Meestal zal het zadel piepen. Een paar druppeltjes olie ver
hinderen dit geluid. De moeren, waarmee de veeren vastzitten, 
mogen ook wat aangedraaid worden. 

Banden. 

Zou een nieuwe band niet lang genoeg zijn spanning behou
den, dan zit hem dat gewoonlijk in de moer, die het ventiel in 
den binnenband vasthoudt. Bij de eerste gelegenheid, dat deze 
band eruit gehaald wordt, draait men deze moer voorzichtig bij : 
soms zil ze zoo los, dat ze zonder werktuig kan vastgedraaid 
worden. 

Riem. 

In 't begin vereischt deze meermalen inkorten. 

Carburator. 

Soms lekt deze. Tik dan met een hamertje de vlot!erpen in 
haar zetel, waardoor ze beter sluit. De gasschuif sluit wel eens te 
veel of te weinig, wat bijgesteld kan worden door het moertje, 
waartegen de buiten Bowden-draad rust. 

Pedaalspieën. 

Gewoonlijk kunnen deze aangeklopt worden. 

De smering van den motor. 

'n Oud thema, dat reeds in vele variaties gehoord is. 
Lang geleden was het de onbetrouwbare kwaliteit der smeer

olie, wat den motorrijder vele zorgen baarde. Thans bezit men 
alteszins goede oliesaarlen, die bewezen hebben, dat zelfs een 
luchlgekoelde motor jaren lang diensl kan doen, als hij op tijd 
gesmeerd wordt. Als nu bij gebruik van goede olie een molor 
vastloopt, dan moet dit Ie wijten zijn aan Ie geringe smering. 
En deze te geringe smering kan tot oorzaak hebben: 1°. Onkun
digheid van den machinisl, in casu den sloomlietser, 2°. het niet 
in orde zijn van het smeerapparaat. 
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Omdat we het droogloopen van een motor als een der ergste 
pannes beschouwen, een panne, waardoor de motor geheel of 
gedeeltelijk bedorven wordt, moeten we de middel en ter bestrijding 
van dit kwaad eens onder hand en nemen. Het is toch heusch 
ZOO'11 heksenwerk niet 0111 zoodanig te smeren, dat de m Oto r 

geen gebrek heeft aan olie, en toch ook niet te veel kfijgt. Het 
is ons in onze veeljarige motorpractijk maar eens overkomen, 
dat we een motor droogreden, en wel doordat de aftapstop van 
het carter vern ield was ten gevolge van een harden stoot te gen 
een hek. De ingespoten olie werd zoodoende weggeblazen, zonder 
dat zij dienst had gedaan. 

De onkunde van een l11otocyclist als oorzaak van te geringe 
smering openbaart zich gewoonlijk in den eersten tijd van iemands 
motorcarrière. Hij heeft zich dan nog geene rekenschap gegeve n 
van de mysterieuze processe n, die zich in den motor afspelen. 
Het mechanisme zit daarbinnen ook zoo goed opgesloten, dat e r 
hoegenaamd niets van werking te bespeuren is. Uitwendig één 
beweginglooze grauwe klomp metaal; inwendig een rap heen en 
weer flitsend samenstel, da t dringend smering behoeft . 

Hoogstens is de beginnende amateur der spor t ervan overtuigd, 
dat er in den motor een paar assen draaien, en een zuiger heen 
er weer glijtlt; deze moeten gesmeerd worden, dat weet hij wel, 
doch hij volstaat met een smering als van een gewoon maclli
nedeel, waar ééns smeren per dag vold oe nde is. Hij bedenkt 
niet, dat daar boven den zu iger eene plaats is, waar de beste 
smeerolie gaandeweg verandert in een hardgebakken korst; hij 
bedenkt Iliet, dat een groot gedeelte der olie verloren gaat door de 
naden van het carter, door de uitlaatopen in g. en langs de assen. 

Het is zeer aan te raden, om een nieuweling in de motorsport 
goed onder 't oog te brengen, dat de explosielllotor een abnor
male machine is, wat olieverbruik betreft. Een andere machine 
van dezelfde grootte zal met een paar droppels olie kunnen 
volstaan, waar ee n motor eell paar pompenvol moet hebben. 

De fabrikanten van motorfietsen mee nen te genwoordig maar, 
dat iedereelI heelemaal op de hoogte is van de behandeling dezer 
machines, en. men laat w el eens het drukken van handleidingen 
achterwege. Dat is evenwe l verkeerd. Eene handl eiding bij de 
machine is dringend noodzakelijk en wordt door de meeste 
gebruikers nageiezelI, daarvan zijn we overtuigd. 

In deze handleiding moet dan olIeIer het hoofdstuk smering 
antwoord gegeven zijn op de vraag: Hoeveel moe t ik smeren? 
Want het is deze vraag, die den beginner het lIIeeste kwelt. Ge-
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woon lijk wordt de smering aangegeven in • pompen voor de zooveel 
kilometers" en dat is inderdaad het radicaalste, ten minste als 
er een pomp aanwezig is. Een oude motorvos zal om deze 
smeermethode en misschien om den geheel en inhoud van het 
boekje lachen; het hoogsteQs de eer gunnen er op een regen
achtigen dag terloops in te kijken. De expertmotorrijder smeert 
instinctmatig en ............... onregelmatig. 

Vraag aan die sportsmen, die dagen achtereen op hun motor
wiel zitten, die geene andere sport kennen dan de motorsport, 
hoe vaak ze smeren; ze zullen u stuk voor stuk geen antwoord we
ten te geven op deze hoogst gewichtige vraag. Ze smeren als het 
h un belieft; is de pomp juist volgezogen als ze opstappen, dan 
zenden ze den ganschen inhoud naar het carter; hebben ze 
onderweg gebrek aan olie, dan rijden ze ook wel eens dertig 
kilometer zonder smering. 

Dat allemaal kunnen ze doen, zonder dat de motor daar na
deelen van ondervindt. De minder geoefende motorfietser zal 
zich in het eene geval een vette bougie, in het andere een 
vastgeloopen zuiger bezorgen. Hoe dat zoo komt? Wel, door 
de manier, waarop de motor moet loopen . De een doet het 
lIlet vol gas, vertraagde ontsteking, slippenden riem en razend 
toerental. De ander met den minsten gastoevoer, de vroegste 
ontsteking en wel slappen, doch niet slippenden riem. Zeker! 
De smering staat in nauw verband met de manier, waarop de 
motor loopende wordt gehouden! Vandaar, dat de beste motor
rijders de slechtsten zijn om een beginnend motorman met ge
tallen in te lichten omtrent de smering. 

De beste manier om zijn motor behoorlijk te leeren behandelen, 
is: eenige tochtjes te ondernemen in gezelschap van een goed 
motorcyclist, en zich van dezen tijdens den rit instructies te laten 
geven. Wij hebben op die manier ten minste menig sportman 
gerecruteerd; zelfs menschen, die niet het geringste idee hadden 
van de behandeling eener machine en die al onbeholpen staan 
te haspelen als ze met den engelschen sleutel eene moer los 
moeten draaien, hebben we een seizoe'n zien rijden, zonder eenige 
storing aan hunne machine te hebben bekomen .. Ondervinding 
doen ze toch op, al is het niet die diepgaande ervaring, die de 
sportsmen van 1900- 1905 opdeden. 

Hoe primitief de ontwikkeling dezer motorcyclisten nog kan 
zijn bleek me nog, toen een ervan hijgend kwam aanzetten, om
dat z'n motor niet met voldoende kracht wou loopen en een 
s issend geluid maakte. 
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Bij onderzoek bleek, dat hij vergeten had, het inspu itkraant je 
te sluiten. 'n Wonder, dat de motor nog liep. 

Als een beginneling behoorlijk onderricht is omtrent de smering 
zijner machine, en hij het volle vertrouwen heeft gekregen, dat 
hij daarmee nooit last zal hebben, dan is er al één stap gedaan 
in de goede richting. Heeft hij evenwel alle opleiding moeten 
ontberen, zelfs de opleiding van het handboekje, dan zal in heel 
wat gevallen zich de volgende reeks gebeurtenissen voordoen, 
vooral wanneer de novice iemand is, die weinig ontwikkeld is 
op het gebied der mechanica. 

Op zijn eersten rit vergeet hij het smeren heelemaal .en laat 
hij den motor loopen met te veel gas. Bovendien is dan de car
burator vaak niet behoorlijk ingesteld. De 1110tor loopt vast. Nu 
is de man de kluts kwijt. Nadat een practicus der motorsport 
hem op weg heeft geholpen, door met petroleum den zuiger weer 
los te weeken, en de noodige instructies voor de smering heeft 
gegeven, gaat de nieuweling weer door. Hij mist nu echter het 
zelfvertrouwen, net als een gedropen candidaat. Meestal zal de 
smering nu naar een ander uiterste gestuurd worden . 

Pomp- en pompvol wordt in het carter gepropt, totdat dit ten 
laatste zoo vol is als een ei. Natuurlijk begint de motor zoetjes
aan te rooken, de olie komt langs de kleppen naar buiten dringen, 
ook door de lagers moet zij uit, al sluiten die ook nog zoo goed. 
De bougie weert zich zoo goed mogelijk, maar ten slotte wordt 
ook zij door olie-exces aangetast. Dan begint de misère voor den 
berijder. Hij neemt de bougie uit, reinigt ze, en gaat met goeden 
moed weer in het zadel zitten. Pas is de eerste kilometer afge
legd, of de motor begint opnieuw over te slaan en een bougie
reiniging is weer noodzakelijk. Zoo gaat het verder. Iedere mijl
paal wordt een pleisterplaats. Totdat ten statte een ter zake 
kundige den motorcyclist opmerkzaam maakt, dat er te veel ge
smeerd is, en dat de olie uit het carter moet afloopen, dat een 
nieuwe bougie aangebracht dient te worden, en dan niet zoo 
overvloedig gesmeerd . 

Na zoo een paM malen heen en weer geschommeld te zijn 
tusschen het te vee! en te weinig smeren, komt er ten slotte een 

tijd, dat de nieuwe motorcyclist voldoende op de hoogte is met 
de smering, en met vertrouwen z'n paardje de noodige hoeveel
heid olie toedient. 

Heel lastig wordt de smering voor een beginneling, wanneer 
zijn machine voorzien is van eene automatische smeerinrichting. 
Dit kunnen heel mooie apparaten zijn voor ervaren technici, maar 
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Voor den minder handigen mechanicus bestaat geen beter smeer
toestel dan de gewone oliepomp, waaraan men kan zien of ze 
werkt of niet. Men beweert wel eens, dat de automatische smeer
toestellen juist gemaakt zijn voor hen, die weinig verstand hebben 
van motors, doch met deze bewering kunnen we niet accoord 
gaan. Uit ondervinding weten wij, dat die toestellen, waarmee 
ook wij in den beginne gedweept hebben, niet voor iedereen 
deugen. 

We kunnen nu gevoegelijk veronderstellen, dat onze motorman 
wel op de hoogte is met de smering. We hebben dus te doen 
met iemand, die misschien al een paar motors op de behoorlijke 
manier versleten heeft. Dan nog kan het hem overkomen, dat hij 
een motor heel rijdt. Hoe dan? 

Wie goed geschoold is in de wetenschap van het chauf
feeren, hoort aan dell tuf van z'n machine of deze aan iets 
gebrek heeft; wie echter geen bijzonderen aanleg heeft voor 
de practische werktuigkunde, en desondanks met goed ge
volg motorfiets rijdt, zal aan z'n motor waarschijnlijk niets 
abnormaals bemerken, als deze door de eene of andere omstan
digheid gebrek krijgt aan olie. Alleen zal de mOlor langzamer 
gaan loopen en dat gebrek is gauw verholpen door de gaskraan 
verder te openen, waarmede natuurlijk een mogelijk heetloopen 
bespoedigd wordt. 

En nu de oorzaken van oliegebrek ! Deze zullen te zoeken zijn 
in een gebrek aan het smeertoestel, in gebrek aan olie, en de on
mogelijkheid om de smering te controleeren. 

Ja, dat blijft nog altijd een onvo lmaaktheid, dat de smering niet 
gecontroleerd kan worden. Wel worden er pogingen aangewend, 
om eell contr61e te vormen, maar gewoon lijk zijn het maar. ... 
pogingen. Kijkglaasjes aan het carter! Wie heeft er ooit be
hoorlijk door kunnen zien of er voldoende olie was? Meestal 
zijn de glaasjes ondoorzich tig en vertoeft de olie langs de wanden 
van het carter en overdekt zij de oppervlakte der inwendige deelen 
van den motor. Zij loopt alleen naar het onderste gedeelte van 
het carter, als er buitengewoon veel gesmeerd is. Draai maar eenS 
den stop van de carteropening los, en laat de olie afvloeien. Heel 
vaak komt er geen olie te voorschijn. Oat gebeurt ons ten minste, 
en toch smeeren we meer dan voldoende. Een ander controle
middel is het glaasje van de drupinrichting. Dat hier een glaasje 
aangebracht wordt, is juist een bewijs van het weinige vertrou
wen in deze toestellen. Een oliepomp wordt nog al eens gemaakt 
zonder glas, een automatische regeling nooit. Nu is het er wel 
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om te doen het aantal vallende druppels te kunnen regelen, 
maar wanneer de kraan tot eenzelfden graad wordt opengesteld, 
dan zal het aantal druppels ook wel hetzelfde zijn. 

We hebben met automatische smeerinr ichtingen de volgende 
ondervinding opgedaan : In het begin, als de motorfiets nog nieuw 
is, let men natuurlijk met alle zorg op de drupinrichting. Wan
neer de motor aan een kennis getoond wordt, wijst men trots op 
het nieuwtje, en laat het eens werken. Het is dan nog mooi weer, 
'n weinig warm, de olie dun genoeg , het glaasje helder, en het 
toestel is werkelijk verleidelijk. Maar er komen andere omstandig
heden. De glans der nieuwheid is spoedig van de machine ver
dwenen . Een paar tochten door regen buien en door slijkwegen 
maken de kar minder toonbaar. Het is herfst; 't wordt kouder. 
De motorfiets is nu dienstkar geworden. Met zoo weinig mo
gelijk zorg moet ze zoo veel kilometers afleggen . De o li e is dikker 
geworden; het olieglaasie is niet meer zoo helder, doch inwendig 
bedekt met een harde, gele korst. De druppels zijn nauwelijks 
meer zichtbaar, en ... .. de smering is onbetrouwbaar. Het zo u 
een dure slordigheid kunnen worden, ze op deze manier verder 

te gebruiken. Dan denkt de motorcyclist bij zich zelf : Het oude, 
uitwendige oliepompje met glazen cylinder .was toch wel goed 1 
En in vele gevallen za l de aanhanger der automatische smeerin
richting overgaan tot de gewone pompsmering, wanneer hij één 
wintermaand heeft meegemaakt. 

Ook de pompsmering kan hare kwalen hebben. Het zijn dan 
die pompjes, welke in het reservoir gebouwd zijn, zoodat de 
werking ervan niet te controleeren is. Gewoonlijk is het wel te 
voelen, of zich bij het neerdrukken van den zuiger olie in de 
pomp bevindt, maar niet altijd is dat zoo . Heel vaak meent men 
te smeren, terwijl de pomp als eene luchlperspomp werkt . En 
hoeveel pompjes werken soms niet, ook als er voldoende olie 
in het reservoir aanwezig is. Vooral die pompen. welke in de 
plaats van kranen de afsluiting bewerken met kogeltjes, zeggen 
den dienst nog al eens op. Het gebeurt wel, dat men 's morgens 
het oliereservoir leeg en het carter vol vindt; dan zijn de beide 
ko.geltjes, die als klep fungeerell, niet op hunne plaats geweest, 
of heeft een vuiltje de afsluiting verhinderd . 

Summa summarum zouden we tot de conclusie komen, dat het 

oude, zoo vaak afgekeurde primitieve oliepompje he t meest be
trouwbare smeerapparaat is. En inderdaad, op den keper be
schouwd, is het voor de all-round motorrijders nog het beste . We 
hoorden verscheidene, zeer ervaren motorcyclisten, eigenaars van 

327 



moderne machines, met automatische ol hall-automatische smeer
toestellen, den wensch uiten, weer terug te willen naar de oor
spronkelijke smeermethode. Want ook de hall-automatische pomp, • 
waarin de zuiger door eene veer naar beneden wordt gedreven, 
is niet volmaakt betrouwbaar. Ook hiermede wordt soms lucht 
verwerkt in de plaats van olie, zonder dat men het weet. 

De mode is er echter nog. Vele willen ondanks raadgevingen 
van hun handelaar of fabrikant, nog maar steeds de drupsmering. 
Die mode is in deze heel verkeerd, en er zal zeker eene reactie 
op vo lgen. Wie practisch wil zijn, mag zich niet aan de mode 
storen. 

Het oude smeersysteem laat zich in enkele punten nog wel 
verbeteren, maar in hoofdzaak was het goed. Wij zij!! er voor 
al onze machines al weer sinds eenigen tijd naar teruggekeerd 
en wachten op een beter. 

Het' repareeren van een buitenband. 

Springt een band, zoodat ook de binnenband buiten werking 
is gesteld, dan moet eerst de binnenband worden verwisseld. 

Daarna plaats men om den binnenband ter plaatse van de 
scheur in den buitenband een z. g. n. Cover (in den handel te 
krijgen). Deze cover is als het ware een stuk solide dunne 
buitenband, dat dus aan den binnenkant van den buitenband 
komt te liggen. De slappere uiteinden kan men àf naar binnen 
slaan om den binnenband dus, tusschen binnenband en velg - öf 
naar buiten slaan, zoodat ze komen tusschen den rand van den 
buitenband en de velg, zóó dat ze buiten den rand vall de velg 
uitsteken. Hierna brengt men den buitenband weer op zijne plaats, 
om daarna een manchet te leggen om den buitenband. Thans 
wordt de band opgepompt om zorgeloos verder te rijden. 

Het oponthoud duurt niet langer dan ongeveer 5 min. 
Nog valt hierbij op te merken dat deze cover ook wordt gebruikt 

als in een buitenband één zwakke plek is, zood at men daarmee 
den band nog langen tijd kan gebruiken, zonder gevaar voor 
"springen". 

De remmen. 

Als iemand per motorfiets een reis begint, dan dient hij te 
zorgen , dat de motor puik in orde is. Gewoonlijk wordt dan 
ook vóór het aanvaarden der reis alles duchtig geïnspecteerd. 

Maar één punt wordt nog al eens over 't hoold gezien, n. J. 
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de remmen. Zelfs voor de ritten in de omgeving der woonplaats 
m oeten de remmen in orde zijn, maar zonder rem is 't ook wel 
mogelijk door te rijden, omda't de motorcyclist juist weet, waar 
hij moet stoppen en langzamer rijden . 

Doch voor toeren in onb ekende streken is het rijden op een 
machine zonder goed werkende rem o nvoorwaardelijk af te keuren. 
Op een tocht in vreemd e plaatsen doen zich onverwachts 200-

danige hindernissen voor, dat snel stoppen noodig blijkt. 't Leven 
hangt dan af van 't goed werken der rem. 

lederen morgen, vóór het beginnen van den rit, dient de motor
rijder zich te overtuigen. of de boutjes van de remstangetjes nog 
behoorlijk aangedraaid zijn, en eveneens of de rem nog behoorlijk 
pakt. 

Bij het afrijden van hellingen moet men de snelheid nooit te 
hoog laten aangroeien. Liever over de gansche lengte der helling 
de rem even aangedrukt houden. 

Bougies. 

Bougies worden dikwijls geheel nood loos uitgenomen om ge
reinigd te worden. Indien zij reiniging noodig hebben, zijn zij 
steeds zoo vriendelijk den ruiter te waarschuwen, door het werk 
te staken. Een te veelvuldig reinigen heeft dikwijls het totale 
bederf van de bougie tengevolge, ten eerste worden de punten 
geheel onnoodig verbogen, waardoor ze spoedig aan breuk bloot
staan; ten tweede wordt de bougie meermalen met benzine 
gereinigd, terwijl zij nog heet is, hetgeen wel eens het springen 
van àe isolatie ten gevolge wil hebben. 

Luchtzeefjes. 

Luchtzeeljes aan carburateurs worden doorgaans al te stief
moederlijk bedacht door den rijder. Zeer nuttig kan het zijn een 
oud stukje tandenborstel gedurende den rit steeds in den zak 
mede te voeren. Zoodra de motor een afstand op stoffigen weg 
gereden heeft, maakt men met een paar streken van den burstel 
het zeefje schoon, om de circulatie der buitenlucht niet te belem
meren. Afstappen is bij dergelijke kunstbewerkingen niet noodig; 
na een weinig oefening gaat het in vollen ga lop . 

Zijn nut kan het hebben bij motors, welke dikwijls last ver
toon en van een verstooten carburator, van tijd tot tijd de opening, 
die de lucht in den carburator to elaat, met de hand dicht te 
ho uden en den gaskraan vol te openen . 
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De zUIgIng wordt dan van dien aard, dat benzine met kracht 
als het ware door den sproeier g'i.trokken wordt, en de opening 
hierin tegelijkertijd van stofjes, haartjes, e. d. zuivert. Het spreekt 
van zelf, dat ook deze acrobatie onder het rijden kan plaats hebben. 

Bellzinetank. 

Water in de tank heeft een onregelmatige carburatie en ten 
slotte stoppen ten gevolge, wat in een stortbui minder aange
naam kan wezen, en helaqs bijna altijd dàn gebeurt. Bij het 
afsluiten van het luchtgaatje in den carburator kan het meesten
tij ds gelukken, dat het onder den sproeier zich bevindende water 
er door heen gezogen wordt om daarna in de kamer van den 
carburator neer te vallen. Hier is het verder onschadelijk, mits 
men stechts zorge de carburator na thuiskomst goed schoon te 
maken. 

Hoe het water in de tank komt is vrij eenvoudig. In het vulgat 
bevindt zich een schroefdop, voorzien van eene kleine lucht
opening om de drukking in de tank gelijk te houden. Dit nu is 
de poort voor het hemelwater. Men voorkomt het euvel het beste, 
wanneer men het luchtgaatje met een lucifer, toegespitst, stopt 
en er dan een weinig vet of olie aansmeert. 

Voorzorgen voor een sn'ellen rit. 

Om Uw motorfiets zoo snel mOl!elijk te laten loopen, b. v. bij 
een voorgenomen tocht, welke snel afgelegd zal moeten wor
den, pompe men den achterband flink hard op, den voorband 
iets minder, echter nog zóó hard, dat de band slechts met den 
duim indrukbaar is. Men smere alle wrijvende of draaiende deelen, 
b. v. de assen, naven. Men vergete echter niet om ook de be
wegende deel en van de voorvork, als draaiasjes, klem plaat jes, 
etc. te smeren, daar deze deelen bij een parforce-ri t veel te doen 
krijgen. Een petroleum-wassching van den cylinder en zuiger is 
bij dergelijke gelegenheden ook zéér op haar plaats. 

De bowden-draden van den carburator. 

Op verreweg de meeste motoren gesc hiedt de regeling van 
den gastoevoer en der luchtopening door Bowden-hefboomen 
van af het stuur. Wie zijn motor nauwkeurig wil kunnen afstellen, 
moet aan deze draden zijne aandacht schenken, evengoed als aan 
de hefboomen. Ziehier eenige bijzonderheden: 

Áls de motor over een hobbeligen weg sneller gaat loopen, 
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kan dit komen. doordat de beweging der veerende vork in
vloed heeft op den stand der gasschuif. Doordat de bocht in 
den draad wijzigingen ondergaat zal aanho udend een ige beweging 
plaats vinden van den kabel ten opzichte van zijn omhulsel. Ook 
wendingen van het stuur kunnen van invloed zijn op den stand 
der ' gasschuif. Eene behoorlijke bevestiging van den draad aan 
de framebuizen kan deze fout verbeteren. Aan het balhoofd moe
ten de kabels liefst niet vastgemaakt zijn, zoodat ze daM vrij 
zijn, en niet de op- en neergaande bewegingen der veerende 
vork volgen. 

Tusschen de hefboompjes op het stuur is zonder twijfel bij 
alle regeliugen een plaatje aangebracht, dat uie! mee mag be
wegen. Di! plaatje moet verhinderen, dat eeu de r beide hefboo
men zich verplaatst, als de andere verschoven wordt. Nu komt 
het vaak voor, dat het tusschenlegplaatje niet onwrikbaar vast 
zit ; kan he! over eenigen afstand heen en weer bewegen, dan za l 
de luchthefboom, wanneer deze verder geopend wordt, ook den 
gashefboom meenemen, zood at de motor sneller gaat loopen. De 
motorcyclist wordt nu in den Waan gebracht, dat hij een beter 
mengsel heef, ingesteld, doch inderdaad heeft hij den gastoevoer 
vergroot. Dit geval leert ons, dat de beweegbaarheid van het 
tusschenlegplaatje een juiste contröle van het mengsel onmoge
lijk maakt. 

Als een motor niet langzaam wil loopen als hij onbelast is, 
kan dit toe te schrijven zijn aan te groote gas-opening. Vete 
motorcyclisten weten niet, dat ze de minimumgasopening kunnen 

in stelle n door het schroefje, waarin de buitendraad van den 
Bowden-kabel in den carburator ru st. Tijdens dat de motor 
onbelast loopt, draait men dit schroefje naar beneden, zoo lang, 
tot de maclline op zijn langzaamst regelmatig door blijft draaien. 

Men vergete niet, de Bowden-kabels te Sllleren op de plaats, 
waar ze uit den huls komen. 

Carburator storingen. 

H et doel van dit opstel is niet het releveeren van overbekende 

omstandigheden , welke bin 11 ell in den carburator storend op de 
goede functie van dit ademhalings-apparaat van den motor werken, 
doch de minder bekende stoorniswekkende omstandigheden, welke 
van buiten af de richtige carburatie belemmeren. 

Wij ontvingen van een wanhopig lid de volgende mededeeling: 
.Mijn motor wil op den vlakken weg niet voldoende loopen, 

doch zoo dra de weg stijgt schijnt de motor ple zie r in zijn werk 
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te krijgen en neemt elke helling dat het een lust is. Kunt U mij 
misschien ook opgeven, wat hiervan de reden kan zijn?" 

Wij hebben ~het ;wiel eens nader bekeken en constateerden, 
dat de vlotterkamer vóór den sproeier geplaatst was; eene veran
dering dour genoemden heer zeil aangebracht. Het leil dat de 
kamer vóór den sproeier was gep laatst galons de ingeving, dat 
bij hori zontalen stand van de beide wielen de benzine niet hoog 
genoeg in den soroeier zou s taan, terwijl bij hellingen het niveau 
in den sproeier op voldoende hoogte stijgen moest. Bij nader 
onderzoek bleek dan ook de lout hierin te liggen, dat de vlotter 
door slijtage te licht was geworden, waardoor bij hori zontalen 
stand de benzine niet op normaal niveau in den sproeier stond. 
Zood ra echter de voorwielen iets boven de achterwielen gelicht 
werden, kwam onmiddellijk het niveau hooger en was een vol
doende benzinetoevoer verzekerd. 

Een bekend leil za l het den meesten lezers zijn, dat wanneer 
de vl otterkamer links van den sproeier is aangebracht, het nemen 
van een hoek rechts steeds gepaard gaat met een verhoogde 
motorwerking, terwijl bij een linkschen draai de motor soms zells 
explosies overslaat. 

Ten einde een beter klimvermogen te verkrijgen van den motor 
zoude het draaien van den carburator, zoodanig, dat de vlotter
kamer vÓÓr en de carburatiekamer achter komt te liggen aanbe
velenswaardig zijn. Tevens is dan voorkomen, dat de sproeier 
overloopt bij het helling algaan. Bij bergwedstrijden in Europa 
hebben wij dezen truc dan ook vaak toegepast gezien. 

Verder kan stoornis optreden, doordat de carburator niet zuiver 
verticaal gemonteerd wordt, doch eenigszins hellend, waardoor 
de sproeier à! te veel bI te weinig benzine krijgt. Soms zelfs wil 
de motor niet eens aanslaan. 

Wanneer men dus met den carburator sukkelt, is het aanbe
velenswaardig om eerst eens goed op te nemen of de carburator 
wel degelijk rechtstandig geplaatst is. 

Geheimzinnigheidjes. 

Wij geven onderstaand onzen lezers eenige problemen op over 
door ons opgedane ervaringen, hetgeen zeker door de meeste 
lezers met vreugde zal begroet worden, daar de oplossingen ,en 
passant" medegedeeld zijn . Wij weten bij ervaring, dat er meerdere 
gevallen onder onze sportbroeders voorkwamen, welke voor hen 
onoplosbaar bleken en vindt U wellicht onder een dezer een feit, 
waarvoor U ook met de hand en in het ·haar hebt gezeten, en 
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met al Uw gep ieke r het niet verder gebra cht hebt dan: .lk gel 001 
het wel, hoor!" 

Is het U b.v. nooit overkomen , dat uw nieuwe moto r in den 
beginne steeds een snelheid van laa t ons zegge n ee n 80 K.M. 
kon halen, terwijl nu mel alle moe ite en forceerin g nog geen 65 
te halen zijn? U heeft alles gedemonteerd en sc hoo ngemaakt, en 
gecontroleerd, gesmeerd, doorgeblazen, desnoods een en ander 
vernie uwd, zonder het gewensc hte resultaat ; 2000 K.M. geleden 
deed-ie het en nu met geen mogelijkheid meer. U geeft het op 
en legt er zich eenvoudig bij neer, denkend dat de slij tage van 
den motor daarin een rol speelt. Doch ste ll en wij daar tegenover 
het leit, dat een motor, die goed ingereden is, bete r moe t loopen 
dan ee n, die spiksplinternieuw van den agent betrokken is , omdat 
alle lagers in geloo pen zijn , en de wrijving verminderd is, etc., 

doch .... . . . 
T och is de reden in de slijtage te zoeken, waartoe U doo r Uw 

gedachten gang van zelf geconcludeerd hebt, maar niet in de 
slijtage van den motor zeil, maar van den vlotter en tegenwicht jes 
en de alsluitpen, die in een voortdurende beweging kleine mole
culen massa alstaan aan de hen rakende deelen, worden lichter, 
het niveau van Uwe benzine in de vlotterkamer wordt daardoor 
iets verhoogd, terwijl Uw sproeier op het oude niveau ingesteld, 
de straal benzine niet op behoorlijke wijze zal verder geven, met 
dat gevolg, dat de maximum capaciteit niet te halen is. Men 
neme daarom na verloop van tijd een dunn er alsluitringetje onder 
den sproeier, waardoor deze b.v. een kwart m.m. hooger komt, 
en dan zal daaruit kunnen blijken of de car de oude capaciteit 
weer terugkrij gt of wel, dat de capaciteit verminderd is. [n het 
laatste geval is het verschil te groot en neme men b.v. één achtste 
m.m. al. Zoo door zoekend zal men tot het gewenschte resultaat 
kunnen komen, mits . . . .. .. ... de motor geen last heeft van 
z.g. roetaanzetting. Wij ze ggen zoogenaamderoetaanzetting, daar 
dit niet he t juiste woord is. Roetaanzetting heeft a ll ee n dan plaats, 
wanneer U rijdt met ee n volkomen gesloten ol zoo goed als gehee l 
gesloten luchtkraan, waardoo r het mengsel in de kamer meer dan 
65 pCt. benzinegas bevat. 

Dan is de rook uit den uitlaat zwart, en dit is een werkelijk 
roet-product, dat zich dan ook in den cylinder en uitlaatbus als 
roet vastzet. Wat men daargaans roetaanzettill g noemt, is feitelijk 

niets anders dan stof, vermengd met olie . Heeft de motor een 
groote hoeveelheid stol geslikt, dan zal de capaciteit daardoor 
geringer moeten word en, ten eerste, omdat de vullin g van den 
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cylinder minder wordt, (waar aanslag zit, kan géén gas zijn); 
ten tweede, omd at dit stof zich gedurende de ontploffingsperiade 
ook op de wanden van den cylinder vastzet en bij de eerstvol
gende uitlaatperiode daar weer verwijderd wordt door den bo
vensten zuigerring, hetgeen gepaard gaat met een zeer geringe 
extra wrijving, die echter op 2000 toeren per minuut wel merkbaar 
kan worden; en ten slotte kan er, waar stof is, geen gas zijn, 
zoodat behalve de aanslag, welke reeds vast zit op den kop, het 
aanwezige stof in het gasmengsel de hoeVeelheid van dat mengsel 
vrij veel vermindert, waardoor de gas-inhoud nog eens extra ver
minderd wordt, terwijl de compressie gróóter is geworden. Dit 
alles is, zooals gezegd, op een enkele toer van den motor niet 
te merken, echter bij volle belasling en toerental heeft deze 
kleinigheid zeer zeker haar uitwerking, en helaas in een alles
behalve gunstigen zin. Het slot van de scène is nog, dat de 
aanslag, en meer speciaal de enkel uitstekende puntjes er van, 
blijveri nagloeien, wat van Uwen vier- of tweetakt een dieselmotor 
maakt. 

Krach/verlies: Je reinste ellende en helaas voorkomende bij 
een enorm percentage van wagens. Hoe vaak is het U niet 
gebeurd, dat U met een "full gas" vaartje een plotseling inhouden 
gevoelt van Uwen motor, trots olie injecties? Men piekert al 
rijdend over deze eigenaardige verschijnselen, zonder het ware 
zoo direct te snappen. Het is ook welhaast eene onmogelijkheid 
om zoo direct te kunnen concludeeren, wat er nu eigenlijk gebeurd 
is, omdat er niet één reden, maar misschien wel twintig redenen 
bestaan waaraan het krachtverlies is toe te schrijven . Wij memo
reeren slechts: compressie verlies, door de niet sluiting van jll

of uitlaatklep, door de zuigerringen, door het comp ressie kraantje. 
stofjes welke na enkele slagen weder door den sproeier gezogen 
worden, een hard stukje modder, dat de veer van de uitlaatklep 
in zijn werking hindert, stijf geworden o lie, die als een rem 
werkt op den steel van de uitlaatklep, soms ook het straaltje 
benzine dat den sproeier verlatend, door een schok van den weg 
tegen de wanden van den schoorsteen gewo rpen, eenige seconden 
noodig heeft om zich weder in normale verticale richting te her
stellen, een momenteel ve rstopte, of gedeelte lijk verstopte lucht
toevoerzee!. Alle redenen, waardoor het rendement van den motor 
eene momenteele of blijvende vermindering moet ondergaan. 

Wann eer de 11I0tor na 'eenige oogenblikken weder op kracht 
komt, is een verder onderzoek niet noodig, echter wanneer het 
krachtverlies blijft bestaan, is het wel gewenscht iets nader op 
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de zaak in te gaan. In ons vorig opstel gaven wij U reeds een 
paar redenen aan, die een voortdurend minder rendement van 

den motor ten gevolge hebben, thans zullen wij eenige verdere 
punten hieromtrent behandelen. 

Het kan voorkomen, dat de motor koud zijnde zeer slecht 
aanslaat en daarbij weinig kracht ontwikkelt. De reden hiervan 
kan zeer verschillend zijn: ten eerste is het mogelijk, dat de 
zetels van de kleppen niet schoon zijn; echter is dit uitgesloten, 
wanneer de motor pas goed geloopen heeft, ten tweede kan de 
inlaat klepsteel door harde olie met stof dusdanig zwaar werken, 
dat de klep geen tijd heeft om volkomen te sl uiten. Dit is spoedig 
onderzocht door de klep met den kleplichter te lichten en plot
seting los te laten. Valt de klep langzaam of niet voldoende 
omlaag, dan zit hier de fout. Een weinig petroleum in de leidinR 
en weldra zal ook dit euvel verholpen zijn. Ten derde kan een 
der zuigerringen vastgebakken zijn in zijn bedding en wel zal 
dit doorgaans voorkomen,. nadat de motor goed heet is geweest 
en daarna gelegenheid heeft gehad om af te koelen. Démontage 
van de ringen is in dat geval zeer gewenscht, echter niet abso
luut noodzakelijk. Men constateert deze fout door het achterwiel 
langzaam te draaien en de zuig- en persgeluiden goed op te 
nemen. Men zal dan bemerken, dat bij het persgeluid een zacht 
sissen in het afblaasapparaat merkbaar is. Heeft men geen tijd 
den motor voor dit euvel te démonteeren, dan geve m~n een 
goed petroleum bad, door den geheeletl cylinder vol te laten 
loopen met petroleum en den zuiger steeds heen en weer te doen 
bewegen. Men lelte er echter op, dat de petroleum zoo veel 
mogelijk uit het carter worde verwijderd en versche olie wordt 
ingespoten, alvorens weder te rijden, een en ander ter voorkoming 
van een désastre. 

Dit laatste geval, het vastbranden van de zuigerringeIl, is 
doorgaans ook de oorzaak van het plotselinge compressiever
lies in lichtere motoren, welke óf door gear verhoudingen óf 
door forceering te heet worden. De motor stopt vrij plolseling 
met werken, terwijl de machine door hare vaart nog een vrij 

grooten afstand kan afleggen. De eenige remedie is op den weg 
even petroleum op den zuiger te spuiten, dan een paar flinke 
pompen olie en de cylinder een weinig laten afkoelen. Daarna 
zal blijken, dat de motor nog geen compressie heeft, doch is deze 
spoedig ve rkregen, door de machine lang aan te loopen. De 
ontploffingen, welke eerst geheel uitbleven, komen eindelijk heel 
zwak te voorschijn, steeds duidelijker en duidelijker en duidelijker, 
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totdat ten slotte de oude compressie weder is bereikt. Dat het 
experiment van het aanloopen onder bedoelde omstandigheden 
voor den berijder minder afkoelend is dan voor zijn vehikel be
hoeft geen betoog. 

Een verder geheimzinnig verschijnsel is het hameren. Hier
voor zijn slechts drie mogelijke redenen. Primo: te veel vóór
ontsteking, waardoor de tegendruk in den cylinderkop te sterk 
optreedt; secundo: gloeiende bougie punten en tertio: uitgesleten 
pakking in de lagers van de zuigerstang. Het onder secundo 
genoemde is dus van zelf de eenig voorkomende reden, welke 
de rijder kan ontmoeten, wanneer zijn machine goed liep en 
plotseling begint te hameren, meestal gepaard gaande met over
slaan. Remedien voor een en ander bellOeven wij natuurlijk niet 
aan te geven, dan alleen dat wij U wijzen kunnen op het feit, 
dat de bougie, zoowel terwille van snellere ontbranding van het 
gasmengsel als ook terwille van de koeling, boven de inlaatklep 
dient te zijn aangebracht. 

Het knallen van den uitlaat, bij gelichte klep, kan twee oor
zaken hebben. De eerste oorzaak, die ook wel het meeste voor
komt, is dat de knalpot benzine-dampen binnenkrijgt door de 
werking van den zuiger. Daar de bougie bij geopende klep een 
krachtiger vonk levert, dan bij gesloten klep, is het logisch, dat 
de bougie een minder brandbaar mengsel toch kan aansteken, 
waardoor de vlam uit den cylinder zich in den knalpot voort
beweegt en daar de aanwezige gassen eveneens aansteekt met 
het gevolg: de bewuste knallen in den knalpot. Het voordeel 
hiervan zal elk rijder gemakkelijk kunnen constateeren, wamleer 
hij op donkere wegen rijdt. Bij het plaatsvinden van den knal 
toch worden honderden aanzetseItjes, welke op den duur den 
knalpot kunnen verstoppen en daardoor weder krachtverlies te
weeg kunnen brengen, met kracht uit bedoelde pijp geslingerd, 
en vliegen als vonken door het luchtruim. 

Nadeel heeft het knallen niet. De tweede oorzaak kan zijn, dat 
de aanslag in den knalpot gloeiende puntjes bevat, waardoor de 
voorbij stroomende nog niet verbrande gassen ontploffen en het 
zelfde verschijnsel te weeg brengen. De knallen, door de tweede 
omstandigheid te weeg gebracht, zijn veel luider en krachtiger 
dan die door de eerste in het leven geroepen. 

Ons werd op een goeden dag een motor gebracht, welke 
heel hulpbehoevend door drie koelies werd gesorongd. De kerels 
transpireerden ontzettend, niettegenstaande zij slechts enkele 
honderden meters ver kwamen. Wat was de kwestie? Bij het 
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volgend onderzoek bleek dat de motor slechts met uiterste krachts
inspanning draaibaar was, niettegenstaande gelichte kleppen (het 
was een 4 cylinder). 

Wij besloten derhalve alles te demonteeren en vonden niets, 
totdat we kwamen aan de magneet. Het anker vertoonde precies 
op dat punt, waar het den grootsten diameter heeft, een bruin
zwartachtige streep, terwijl op de omliggende deelen eveneens 
een dergelijke streep aanwezig was, precies correspondeet ende 
met de eerste streep. Het was dus duidelijk, dat de centrifugaal 
kracht hier deel in had. Nadat de bruine kleverige massa met 
een mesje was verwijderd, liep de motor als voorlteen. Wat was 
het geval? Door de hitte-ontwikkeling in de magneet (Of door 
de wrijving der lagers, óf door de geïnduceerde hitte van den 
motor) is de isolatie massa van de secunoaire draad week ge
worden en door de snelle wenteling concentreerde zich deze 
massa op één lijn, en wel die van den gtoot s ten diameter, een 
en ander volgens de geldende natuurwet van de middelpunt
vliedende kracht. 

Door de snelle roleerende beweging drong deeltje na deeltje 
van deze massa (Schellak) door den isoleerenden band en sloeg 
tegen de wanden van de polen en verdere omliggende deelel). 
Totdat ten siotie de geheele ruimte gevuld was met die massa 
en de speling alzoo tusschen anker en polen geheel was opge· 
heven. De schellak blijft door zijn samenstelling taai, niet hard, 
met het natuurlijk gevolg, dat de wrijving ontzettend wordt. Het 
grootste nadeel van het geval is, dat nà nog een- of tweemaal 
deze uitbraak van schellak de isolatie van den secundairen draad 
verbroken is en de magneet geen vonk meer zal geven. 

Wij hebben zoo iets ook meermalen bij de hand gehad, doch 
slechts eenmaal is het ons mogen gelukken hierin vrij afdoende 
geholpen te worden. 

Wij hebben een smalle lange strook platoenkoper gekocht en 
deze zeer voorzichtig onder zwaren trek om de bundels secundaire 
draad gewonden. Het is ten eenenmale uitgesloten, dat de schellak 
door kuper of een ander metaal heen kan dringen, en daardoor 
bleef de isoleerende massa op de draden gedrukt. Na verloop 
van enkele jaren echter werd de werking van den magneet sleeds 
minder, totdat ten slotIe de vonk geheel achterwege bleef. Bij 
nader onderzoek bleek, dat door de eerste uitstorting van schellak 
de hoeveelheid van deze isoleerende massa zoozeer verminderd 
was, dat, door den steeds sterkeren druk op de wanden van 
platoenkoper, de massa schellak, welke tusschen de eerste en 
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tweede draad was, geleidelijk een plaals vond in hooge re regionen 
~n ten slotte de primaire draad met de secundaire contact verkreeg. 
Het is ons niet bekend, dat er reeds een voldoend afdoend middel 
ter voorkoming van dit euvel gevonden is, terwijl ons eveneens 
gebleken is, dat zelfs de fabrikant geen ander middel ter herstelling 
weet, dan opzending van het anker ter voorziening van een nieuwe 
wikkeling. Wellicht dat inmiddels hierin verbetering is gekomen, 
onze ervaring ligt reeds een vijftal jaren achter den rug, en houden 
wij ons aan bevolen voor eventueele mededeeling van onze lezers. 

Ten slotte willen wij onze lezers nog even inlichten omtrent 
het euvel vette t>ougies. Twee of viercylinders vertoonen dikwijls 
de eigenaardigheid, dat bij een bepaalde cylinder dit euvel steeds 
voorkomt, terwijl de andere cylinders daarvan geen ot zoo goed 
als geen last hebben. De mogelijkheid is zeer groot, dat de 
zuigerringen van den betreffenden cylinder niet volkomen sluiten 
(tenzij de fout in de niet juiste uitboring van den cylinder zelf 
ligt) en kan dit op de volgende wijze verholpen worden. Men 
neme den betreffenden zuiger uit den motor en vijle met een fijn 
vijltje een gleuf onder de onderste zuigerveer, zoodanig, dat de 
vijlJijn opwaarts naar binnen loopt. 

Het gevolg hiervan is, dat de onderste zuigerring het surplus 
aan olie van den cylinderwand afkrabt bij elke nederwaarlsche 
beweging, terwijl dit surplus zich dan opzamelt in de gevijlde 
gleuf. Is de hulp nog niet afdoende, dan vijle men een, twee of 
desnoods drie afvoergleuven van af de eerste gleuf tot aan het 
ondereind van den zuiger, of wel men bore eenige kleine gaatjes 
in de geveilde gleuf, waardoor de olie getegenheid heeft om aan 
den binnenkant van den zuiger te komen en van daaruit terug 
in het carter te geraken. 
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UITRUSTING 

waarvan Motorrijwielen moeten zijn voorzien. 

Schijnwerper . 
Generator 

Artikelen 

Luid klinkende toeter 
Reserve buitenbanden 

.. binnen banden 
Transportabele voetpomp. 
Sleutels beh. bij de motorfiets ') 
Band-afnemers (l stel = 3 stuks) 
Olie-spuitjes 
Kleine hand schroef . 
Binddraad ± 16 m/m 
Reserve riem 2) . 
Riemverbinder ') . 
Reserve veertjes inlaatklep 

" 

.. uitlaaklep 
inlaatklep compleet. 
uitlaatklep 

" bougies . 
Assortiment bout jes, moertjes en 

schroefjes 
Ventiels . 
Bandenreparatiedoos . 
Tube solution . 
Reserve pleister . 
Isolatieband. 
Manchet voor buitenband. 
Cover .. .. 

Voor het 
Klein-

toerisme 

stuks 

" 
" 

" 
" 

ste l 

.. 
2 stuks 

rolletje 
stuks 

2 stuks 
1 doos 

stuks 

" 

Voor het 
Groot-

toerisme 

I stuks 
2 

" 1 
" 

2 
" 
" 

1 ste l 
1 .. 
2 stuks 
1 .. 
1 rolletje 
1 stuks 
2 
2 .. 
2 

1-2 
" 1-2 .. 

2 

assort. 
4 stuks 
1 doos 

stuks 
doos 

1 rol 
2 stuks 
2 .. 

\) Waarbij niel mag ontbreken: Engelsche sleutel, schroevendraaier, buil:- en kniptang, 
zoe tv ijlt je, magtleetsleuteJtje. 

t) Vervallen bij motorrijwielen LlLel cardán- of kettingtrnllsmissie. 
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UIT DE PRAKTIJK. 

He! smeren van electrische apparaten. 

Dynamos, starters en magneten hebben allen een anker en dat 
anker draait op twee lagers, hetzij kogellagers dan wel gladde 
lagers en daar deze apparaten in den regel vrij snel draaien, is 
het van het grootste belang, dat de lagers geregeld gesmeerd worden. 

Het is bekend, dat het anker in een magneet of dynamo met 
zeer weinig ruimte tusschen de poojstukken draait, zoodat bij 
eenige ruimte in de lagers het anker onmiddellijk aanloopt en er 
is dan niet veel tijd voor noodig 0111 de magneet of de dynamo 

grondig te bederven. 
De moderne magneten loopen op twee kogellagers, die van 

buiten uit af en toe van wat olie kunnen worden voorzien. 
Kogellagers hebben slechts een minieme hoeveelheid olie noodig, 
vandaar, dat velen in de fout vervallen hun magneet veel te vaak 
te smeren; indien de overtollige olie niet weg kan, hoopt ze zich 
op in de magneet en hindert de goede werking. Wanneer men 
een magneetlager elke maand van eenige druppels olie voorziet, 
heeft men alles gedaan wat noodig is; meer is overbodig. 

De secundaire as van een magneet, de as dus waarop de 
hoogspanning-stroomverdee1er zich bevindt, loopt bij sommige 
magneten op een bronzen lager; uit den aard _der zaak moet dit 
lager vaker gesmeerd worden, doch in den regel heelt de fabrikant 
dat lager voorzien van een klein reservoir, waarin een wiekj e 
hangt, dat voor een voortdurende smering van het lager zorgt. 
Het smeergaatje, dat dus naar de secundaire as voert, moet bij 
de maandelijksche smering wat meer olie hebben. 

Er zijn magneten, waaraan uiterlijk geen enkele smeergelegen
heid te bekennen is; deze magneten loop en geheel op kogellagers, 
die door den fabrikant met vet in elkaar worden gezet, zoodat 
ze minstens twee jaar dienst kunnen doen zonder van nieu w 
smeermateriaal voorzien behoeven te worden . 

De meeste moderne autodynamos loopen op twee kogellagers, 
die, hetzij mei vet in elkaar gezet, geen extra smering noodig 
hebben gedurende een of twee jaar, of indien voorzien van 
smeergaatjes, eens per maand met eenige druppels olie gesmeerd 

moeten worden . 
Een dynamo met bronzen lagers moel veel vaker gesmeerd 

worden, waarbij echter een te overvloedige smerin g toch nauw

keurig vermeden moet worden. 
Er zijn automobilisten, die meenen, dat hun dynamo of magneet 
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onvoldoende gesmeerd wordt, omdat die apparaten onder het 
rijden heet worden. Dit is een dwaling; een ma gneet en vooral 
een dynamo kan na een snellen rit van eenigen duur zeer heet 
zijn, zonder dat zulks eenige nadeelige gevolgen heeft. Die hitte 
is deels afkomstig va n de dynamo of magneet zelf, deels van 
den molor, waarmede magneet en dynamo innig verbonden zijn. 

Eerst wanneer een dynamo door inwendige kortsluiting of door 
aanloopen van het anker zoo heet wordt, dat men een verbrande 
olielucht ruikt, dan wordt het gevaarlijk en in de meeste geval
len is het kwaad dan reeds geschied. 

De electrische starter, die, zooals men weet, bestaat uit een 
electromotor, loopt in den regel op bronzen lagers, voorzien van 
een smeergelegenheid. Daar deze motor echter slechts enkele 
malen en nooi t lang achter elkaar draait, behoeft niet zoo vaak 
gesmeerd te worden, alhoewel het toch een goede gewoonte is 
eens in de maand de beide lagers van wat olie te voorzien. Is 
de starter gedeeltelijk in den motor ingebouwd, zoodat alleen 
het achte rgedee lte zichtbaar is, dan moet alleen het achterste 
la ger ges meerd worden: het andere lager krij gt zijn olie direct 
van uit den molor. 

Sommi ge s tarters zijn zoo ontoegankelijk aangebracht, dat men er 
te ge n op ziet te smeren. Toch zal men, al was het maar eens in 
de maand , tot dat onaan genaam werk moeten overgaan, want een 
starter, die droog loo pt, ruineert zich zelf na ee ni ge malen ge bruik. 

Het gebruik van den electrischen zelfstarter. 

Er zijn nog steeds automobilisten, die uit zg. zuin igheid hun 
starte r niet gebruiken en den moto r steeds met den zwe nge l 
doe n aans laan. 

Indien men er zorg voor draa gt, dat de acc u s teeds ge laden is, 
is het geregeld gebruik van den sta rter heelel naal niet nadeelig, 
integendee l de acc n blijft daard oo r geregeld in fun cti e. Ind ie n 
ergens van toe pass in g, da n is .rust roest" zulks zeker voor een 
accu. Er is niets wat een accu zoo ste rk doet ac hteruitgaan als 
rust, terwijl een accu, die geregeld in gebruik is, en daarbij het 
noodige onderhoud krijgt, steeds in veel bete re conditi e verkeert 
dan cen accu, die weini g of niet gebruikt wordt. 

Voo r accus, die ge re ge ld in de stad loopen, dus betrekkelijk 
weini g opge lade n worden en toc h veel st roo m moeten leveren 
door het herhaa ld geb ruik van den starter, verdi ent het aanbevelin g 
ze eens in de maand in een laadstation een ext ra ladin g te doe n, 
geveu. Dat is veel beter dan de accu bijna ongebruikt te laten en 
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we hebben het nog niet medegemaakl, dat iemand, die zoogenaamd 
zuinig was op zijn accu, er langer mede deed dan iemand, die zijn 
accu geregeld flink gebruikte maar dan ook voor een behoorlijk 

onderhoud zorgde. 
En dat onderhoud is heusch niet zoo ingewikkeld, want indien 

men er maar voor zorgt, dat de platen niet droog komen te staan 
door op gezette tijden wat gedistilleerd water in de cellen te 
gieten, de poolklemmen goed schoon te houden en de spanning 
niet beneden de 1,8 volt per cel te laten dalen, heeft men alles 
gedaan wat noodig is . 

Het geregerd gebruik van den slarter is juist een goede con
trale op de accu, want zQolang de accu in staat is den starter 
te bedienen, kan men aannemen dat alles in orde is. Zoodra de 
spanning beneden de 2 volt per cel daalt , merkt men zulks aan 
het moeilijk draaien van den starter, die als het ware moeite heeft 
den motor rond te draaien. Het is dan tijd voor een extra lading 
in een laadstation. 

De gemiddelde levensduur van een accu hier in Indi~ is twee 
jaar, doch er zijn voorbeelden te over van accus, die dank zij het 
goede en vooral geregelde onderhoud, drie en vier jaar dienst 
deden zonder een enkele reparatie. Men kan een· accu vergelijken 
met een paard; een paard, dat voortdurend op stal staat en zelden 
gebruikt wordt, wordt stijf, terwijl een paard, dat naast goede 
voeding en verzorgin g geregeld dienst doet, steeds in goede 
conditie verkeerd en gezond blijft. 

De electrische zelfstarters van auto's worden over het algemeen 
stiefmoederlijk bedeeld wat betreft onderhoud en dat komt ge
deeltelijk door hunne vaak ontoeganke lijke plaatsing in het 
chassis, gedeeltelijk door het feit, dat men geen contrale heeft op 
het stroomverbruik; zoolang de starter dienst doet bekommert 
men er zich niet om. 

En toch is het goed af en toe den starter eens te doen con
troleeren op stroomverbruik; een starter, die in orde is verbruikt 
bij 6 volt circa 100 ampères, doch er zijn starters met vuile 
collectoren of inwendig doorgesleten draden, die tot 200 ampéres 
verbruiken , dus een massa electriciteit van de accu verspillen. 
Men werpt dan de schuld op de accu, die telkens snel uitgeput 
is , terwijl de fout gezocht moet worden in een overmatig stroom
verbruik van den starter. De groote ateliers beschikken over zware 
ampèremeters, die tusschen accu en starter worden geschakeld en 
waarop men dan onmiddellijk het stroomverbruik in ampéres kan 
aflezen, waarbij men dan rekening moet houden met het feit, dat 
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wanneer een goede 6 volt starter 80 à 100 amoères verbruikt, een 
12 volt starter slechts de helft of 40 à 50 amp. mag verbruiken. 

Verzorging van draadbanden. 

Het lijkt ons overbodig te wijzen op de groote voordeelen, die 
de draadband heelt tegenover den hielband. Het is bekend, dat 
juist de hiel het zwakke punt is Vim den hielband, en men ziet 
dan ook vaak overigens nog zeer goede hielbanden, die afge
keurd moeten worden, omdat de hiel op een of meer plaatsen 
is ingescheurd. 

Sommigen zoeken hun heil in vulcanisatie, nadat de zwakke 
plaats met canvas versterkt is. Dat repareeren is echter uit den 
booze en geeft bijna nooit voldoening. Een band met ingescheur
den hiel moet afgekeurd worden. 

Daar draadbanden geen hiel hebben, kan inscheuren daar 
nooit plaats vinden, zoodat de levensduur van een dergelijken 
band alleen al daarom aanmerkelijk langer is dan van een hielband. 

De Amerikanen hebben dat ingezien en bijna alle Ameri
kaansche wagens komen dan ook uit met, als standaard uit
voering, draad banden. 

Een draadband is echter niet zoo rekbaar als een hielband 
en daar bovendien de staande velgrand bij een draadvelg hoo
ger is dan bij een hiel velg, kan een draadband niet zonder 
meer op eell vaste velg gemonteerd worden. Men gebruikt daar
voor de zg. gebroken velg of wel de vaste velg met lossen ring. 

Beide velgen hebben een groot nadeel nl. de plaats waar 
de losse ring ol velg aaneensluit is niet waterdicht algesloten, 
zoodat bij regenweer ol gedurende het wasschen van den wagen, 
water tusschen band en velg loopt. 

Dat water doet veel kwaad, want niet alleen werkt het het 
roesten der velg in de hand, maar een draad band, die eenigen 
tijd om een dergelijke waterinlatende velg gezeten heelt, is alleen 
met zeer veel moeite te demonteeren , ja moet vaak met een hamer 
losgeslagen worden. Ook een vastgeroeste losse ring geeft veel 
last en vaak aanleiding tot beschadiging bij het demonteeren. 

Sommige automobilisten stoppen de opening tusschen velg 
of ring dicht met de een ol andere plastische massa, zooals 
stopve rf, was, asphal! en dergelijke, maar dat schijnt toch 
niet aldoende te zijn, want bij eventueele demontage van den 
band blijkt steeds weer, dat hij bijna niet van de velg te krijgen is. 

Weer anderen behandelen de velg met grafiet, doch ook dat 
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help niet, wannee'r een band eenige maanden lang op een velg 
gezeten heeft. 

Er is dan ook maar één middel om te zorgen, dat de banden 
niet aan de velgen vast gaan zitten en dat is : demontage van 
alle banden eens in de maand . Als band of ring niet vast 
zitten, is het kinderwerk een draadband los te nemen en 
wanneer men zich bijvoorbeeld tot gewoonte maakt elke week 
één band te demonteeren, de velg schoon te borstelen en met 
een weinig droge grafiet in te smeren, dan heeft men elke 
vijf weken alle banden een beurt gegeven en heeft men nu op 
reis eens een band te verwisselen, dan eerst zal men apprecieeren 
het groote gemak van gemakkelijk te demonteeren banden. 

Voor stadsbewoners is het nog veel gemakkelijker, want die 
kunnen naar een ,free air station" gaan, even 'door den chauffeur 
een band laten demonteeren, de velg schoonmaken en den band 
automatisch laten oppompen; in een kwartier kan dat klaar zijn, 
voorwaar een kleine moeite vergeleken bij de ellende en misère, 
die men onderweg hebben kan met vastzittende banden. 

Wees voorzichtig bij het koopen van olie. 

Wij hebben beloofd binnenkort eens het een en ander te 
vertellen over den handel in smeerolie door delailisten en het 
verbijsterende geknoei, dat daarmede gepaard gaat. Vooraf willen 
we ntl echter reeds waarschuwen tegen de praktijk van sommige 
H. H. handelaren, die in origineele blikken van als goed bekend 
staande oliemerken, een of ander soort minderwaard ige olie ver
koopen tot groot ongerief en schade van den argeloozen kooper. 

Nu zeggen de olie-importeurs wel , dat men alleen verzegelde 
blikken moet koopen, maar de oneerlijke handelaren ziin wel 
zoo gaar, dat ze die verzegelde sluiting intact laten. Zij gaan 
heel anders te werk; zij boren in den onderkant van het blik 
een of twee gaatjes en tappen de goede olie af om er een 
minderwaardig soort voor in de plaats te geven, 

De gaatjes worden dan mei een zuiver rond stukje blik netjes 
dicht gesoldeerd, zoodat zelfs iemand, die het blik zou omkeeren, 
nog geen argwaan koestert; zoo mooi is het zuiver ronde blikje 
aan den bodem vastgesoldeerd. 

Alle origineele blikken worden door den fabrikant absoluut 
gaaf afgeleverd zonder eenige opening dan de verzegelde waarin, 
de sluitdop zich bevind!. Men weigere dus pertinent elk blik, 
waaraan maar iets verdachts te bespeuren valt en zeer zeker elk 
blik, waaraan gesoldeerd is, terwij I men goed doet den naam van 
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den onscrupuleuzen handelaar aan den importeur van het be
trokken merk op te geven. Die zal dan wel voor de rest zorgen. 
~~, Het is voornamelijk in de binnenlanden waar dergelijke prak
tijken worden uitgeoefend, waarbij men dan speciaal de door
trekkende vreemdelingen en reizigers, die haast hebben en 
misschien nooit meer in die plaats komen, tuk neemt. 

Als de 'chauffeur in het complot is, dan is het voor den 
handelaar nog veel gemakkelijker en dat gebeurt maar al te 
vaak, gezien de gevoeligheid van Kromo voor appreciatie uit
gedrukt in cijfers . 

. Het onderhoud van slikborden. 

':,~Het is een bekend verschijnsel, dat de slikborden, vooral van 
de goedkoopere Amerikaansche wagens, zeer spoedig zijn door
geroest; vooral wagens, die veel langs of in de buurt van het 
zeestrand rijden, hebben last van dit euvel, omdat het grootere 
zoutgehalte der opspattende modder het metaal nog sneller doet 
aantasten. 

Met eenige zorg echter kan men dat doorroesten geheel voor
komen en de automobilisten, die hun slikborden reeds onder
houden, zooals wij het hier zullen aangeven, ondervinden daarvan 
dagelijks het groote nut. 

Met onderhoud van slikborden bedoelen we in hoofdzaak het 
onderhoud van de binnenzijde, want de buitenzijde wordt in den 
regel tezamen met de carrosserie, aan geregelde reinigingen on
derworpen. 

'Wil men zijn slikborden dus aan de binnenzijde naar behooren 
onderhouden en beschermen tegen den vernielenden in vloed van 
roest, dan heeft men niets anders te doen, dan eerst de binnen
zijde der slikborden terdege te reinigen liefst met een stevigen 
borstel en veel water, Is alles goed schoon en droog, dan be
schildert men de binnenzijde een of tweemaal met menie. Is de 
menie goed droog, dan kan men de roode kleur, die deze be
schermingslaag heeft, bedekken met gewone zwarte lak of nog 
beter met teer. Heeft men geen menie bij de hand, dan kan men de 
binnenzijde der slikborden ook beschilderen alleen met een of twee 
lagen teer. 

Indien ,men di t tweemaal per jaar h erhaal t, dan zal men ondervin
oeu, dat na jaren gebruik de s likbord en er nog als nieuw uitzien. 

Automobilisten met ervaring behandelen op deze wijze ook de 
binnenzijde der beschermplaten tusschen treeplank en chassis. 
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Een bewaarplaats voor reserve olie. 

Indien men op reis gaat en een blik reserve olie wil medene
men, is het altijd lastig een goede plaats daarvoor te vinden. Als 
het blik nog nieuw is en ongeopend, gaat het nog, maar als het 
eenmaal open is geweest, lekt het bijna altijd bij de sluiting en 
heeft men van zoo'n half blik olie niets dan last. Een plaats 
onder de zitbanken is al even ongeschikt, omdat het blik daar 
liggen moet en dan zeer zeker lekt. En toch bestaat er eell 
prachtige plaats voor een of twee blikken reserve olie, vlak bij 
de hand. 

Wij zeiden in een vorig artikel, dat bij de meeste, vooral Ameri
kaansche automobielen, onder de motorkap alle apparaten aan een 
kant zich bevinden, waardoor de toegankelijkheid vaak te lijden 
heeft, terwijl aan de andere zijde van den motor ruimte te veel 
is. Welnu deze ruimte is een prachtbergplaats voor reserve olie. 
Een onzer kennissen heeft daar van bandijzer een eenvoudig raam
werk gemaakt, waarin naast elkaar precies twee blikken van een 
gallon passen. Die blikken staan daar niemand in den weg en 
zijn steeds direct bij de hand, wanneer men olie noodig heeft. 
Bij sommige auto's zal er geen plaats zijn voor twee blikken, 
maar voor een blik toch zeker. 

Zoo is er in elke auto nog een andere ruimte , die uitermate 
geschikt is om als bergplaats voor gereedschap of binnenbanden 
benut te worden; wij bedoelen de ruimte onder de vloerplanken 
der achtercarrosserie. Wanneer men die planken wegneemt, ziet 
men rechts en links van de cardanas twee zeer groote ruimten, 
die bijna nooit benut worden. 

Wanneer men nu twee kisten laat maken van boven open zoo
dat de vloerplanken der auto het deksel vormen, dan heeft men 
twee buiten gewoon handige bergplaatsen, waarin heel wat opge
borgen kan worden en die niemand in den weg staan. Die twee 
kisten worden onder tegen de carasserie vastgeschroefd, terwijl 
de cardanas tusschen de beide kisten doorloopt met een paar 
centimeter speling aan eiken kant. 

Men kan die ki sten 25 à 30 centimeter diep maken en een 
daarvan gebruiken uitsluitend voor reserve binnenbanden, reserve 
talk en reserve plakm ateriaal en ventielen. De andere kist kan 
dan gebruikt worden voor gereedschap, dat men niet elk oogen
blik noodig heeft en men kan daarin een klein compartiment 
afscheiden voor het bewaren van reserve bougies, pakkingringen, 
reserve kleppen en dergelijke. 
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Het merken der zijzeilen. 

Het nut van goed passende zijzeilen apprecieert men eerst, 
wanneer men ze in een tropische bui noodig heeft en inderdaad 
zijn de zij zeilen van de moderne auto zoo practisch en passend 
gemaakt, dat men werkelijk droog zit, al regent het nog zoo hard. 

De zijzeilen zijn in den regel zes in aantal, drie voor eiken 
kant en die zeiltjes Vormen veelhoeken van de meest verschill ende 
soort, zoodat wanneer er plotseling een regenbui komt opzetten 
men zich voor een puzzle geplaatst ziet. Het wordt een ware 
legkaart , waarbij veel ove rleg en scherpz inni gheid te pas komt, 
eer dat men de zeilen op de juiste plaats heeft vastgemaakt en 
eer men uitgemaakt heeft wat rechts en links, wat voor en achter is. 

God Pluvius kan daar echter niet op wachten en als er dan nog 
wat wind bijkomt, zijn a!le passagiers in den regel kletsnat, voor
dat de zeilen behoorlijk zijn aangebracht. 

Er is echter een eenvoudi g middel om de zijzeilen in een 
minimum van tijd 'aan te brengen, waarbij langdurig zoeken en 
passen geheel vermeden kan worden. 

Op een Zondagochtend gaat men katm en rustig de zij zeilen 
aanbrengen en zit alles goed op zijn plaats, dan neemt men 
plaats in den wagen en met een stuk krijt merkt men de zijzei
len alle aan den bovenkant met de letters VR, MR , AR, hetgeen 
vóór-rechts, midden-rechts en achterechts beteeken!. Aan de lin
kerzijde merkt men VL, ML, AL. Wil men het nog handiger 
maken, dan maakt men voor de rechter- en linkerzeilen elk een 
apart zakje van kappendoek en men merkt den zak met de Iin
kerzeilen met een L en de andere met een letter R. 

Bij de eerste regenbui zal men het nut hiervan ondervinden 
en in den kortst mogelijken tijd de goede zeil en gevonden en 
aangebracht hebben. De krijtmerken vervangt men door letters 
aa ngebracht met merkletters en merkinkt, zooals men die vaak 
op kisten ziet. 

ONDERHOUD DER VELGEN BIJ DRAADBANDEN. 

Op de meeste Amerikaansche auto's van den laatsten tijd vindt 
men draadbanden, die om een vel g gemonteerd zijn, welke voor
zien is van een lossen ring of reep, die het monteeren van den 
buitenband mogelijk maakt. 

Deze constructie heeft echter een zeer groot gebrek n.1. dat 
de losse reep doorgesneden is en de einden na het monteeren 
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van den band niet zuiver tegen elkaar staan, maar een opening 
vrij laten, waardoor water tusschen den band en de velg dringen 
kan. Zoowel regen- als waschwater vinden hun weg naar het 
inwendige van den band en doen de ijzeren vel g niet alleen 
zwaar roesten, maar doen ook de binnenzijden van den buitenband 
rotten. Wil men zoo'n band, die eenigen tijd om de velg gezeten 
heeft, demonteeren, dan blijkt zulks vaak onmogelijk en moeten 
er houten keggen en een zware hamer aan te pas komen, zoo 
zit de band als het ware vastgeroest op de velg. 

Vele automobilisten, die zorg voor hun banden hebben, trachten 
dit gebrek te verhelpen door de opengelaten ruimte van den 
reep op te vullen met was of andere plastische stof, doch op 
den duur laat dit los en werkt dan niet afdoende. Anderen weer 
leggen Dij het monteeren van den band een stukje rubber van 
een ouden binnenband voor de opening; de reep perst dat stukje 
rubber dan bij het aanbrengen op zijn plaats en maakt op die 
wijze de verbinding min of meer waterdicht. 

De praktijk heeft bewezen dat dit maar lapmiddeltjes zijn, die 
op den duur toch geen voldoening geven, het geen jammer is, 
want kon men op de eene of andere wijze de velg vrijwaren 
van roesten, dan zou het opzetten of afnemen van een draadband 
kinderwerk zijn. 

Ons inziens is er maar een middel om het vastroesten van den 
band aan de velg te voorkomen en het bestaat hierin datimen 
de velgen, na ze nagenoeg blank geschuurd te hebben, met een 
dun laagje menie beschilderd of wat nog beter is; men laat de 
velgen scopee ren, dal is mei een dun laagje niet roestend metaal 
bedekken; tin of zink voldoen het best. 

Nu kan de velg wel is waar niet meer roesten, maar het water 
kan toch nog binnendringen en den buitenband aantasten en om 
dat de voorkomen is er maar één middel n.1. eens in de maand 
de banden te demonteeren, schoon te vegen en met talk weder 
te monteeren. Het is een werkje van een goed half uur en men 
bespaart zich veel last en ergenis, wanneer men onderweg een 
lekken band krijgt, die verwisseld moet worden. Doe t men dat 
werk geregeld eens in de maand, dan heeft de band geen tijd om 
op de velg vast te gaan zitten, zoodat het demonteeren zeer ge
makkelijk en zonder moeite plaats kan hebben. Trouwens de 
meeste chauffeurs voeren overdag, wanneer ze niet rijden moelen, 
toch niets uIt, zoodat dat halfuur eens in de maand hen niet 
overmatig vermoeien zal. Heeft men geen chauffeur, dan kan elke 
autozaak dit werkje doen legen een geringe vergoeding, waarvoor 
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met! dan de zekerheid heeit, dal nleh ónderweg hOolt vaat he! 
feit kan komen te staan, dat een band met geen mogelijkheid van 
de velg is te krijgen met het aanwezige gereedschap. Een ervaren' 
chauffeur demonteert een niet vastgeroesten draadband binnen de 
twee minuten, terwijl twee man vaak een uur werk hebben om 
een vastgeroesten band los te slaan en hem in de meeste gevallen 
tegelijkertijd voor goed te bederven. 

OLIELEKKENDE ACHTERASSEN. 

Hoeveel auto's zijn er niet, waarvan langs de achteras olie 
lekt, welke olie dan tegen de banden aangeslingerd wordt en 
de banden aantast! 

De grootste vijand van rubber is olie, zoodat men ten koste 
van alles voorkomen moet, dat de olie uit de achteras . tegen de 
banden aanspat. 

Nu hebben de meeste achterassen, vooral van de betere wa
gens, wel pakkingringen aan de aseinden, om bet uitvloeien van 
olie tegen te gaan, maar toch ziet men oliespatten op de banden, 
vaak ook bij de kostbaarste wagens en in de meeste gevallen 
moet de oorzaak dan gezocht worden niet in lekke pakkingen, 
maar in een te groote hoeveelheid . olie in de acJ,terbrug. Het 
olie niveau in een achterbrug moet steeds belangrijk lager dan 
het midden van het kroonwiel staan. Heelt de kroonwielkast van 
een achterbrug een diameter van bijvoorbeeld 30 cM., dan is 
een olie niveau van 7' /, cM. hoog meer dan voldoende en vele 
autofabrikanten brengen om die reden de vuldop der achterbrug 
niet meer aan bovenin, maar op zij op de juiste niveau-hoogte. 

Giet men te veel olie in de achterbrug, dan staat die olie ook 
in de beide achterbrug-buizen waarin de drijfassen loop en ; on
der het rijden wordt de acbterbrug warm, uit de olie ontwikkelen 
zich gassen, die nergens been kunnen, dus druk vormen. Die 
druk perst de in de buizen staande olie naar buiten, niettegen
staande de pakkingen. 

Deze zelfde regel geldt, alhoewel in minder mate, voor den 
versnellingsbak, waarin het olieniveau steeds onder de hoofdas 
moet blijven. 

HET BIJVULLEN VAN ACCU'S. 

In elk instructieboekje voor accumulatoren leest men, dat de 
cellen geregeld bijgevuld moeten worden met gedistilleerd water, 
zood ra bet zuurniveau beneden den bovenkant der platen komt 
te staan. 
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En toch hooren we nog steeds van automobilisten, die, în 
plaats van water, verdund zwavelzuur in de ceilen- gieten, wan
neer het niveau te laag is gedaald. Hiertegen moeten wij ernstig 
waarschuwen, daar men op die wijze de zuuroplossing steeds 
sterker maakt, hetgeen funeste gevolgen voor de accu kan hebben. 

Daalt het niveau in de cellen, dan kunnen daarvoor twee 
oorzaken bestaan nl. het lek zijn van een of meer cellen, maar 
dan helpt bijvullen niet en moet de accu in reparatie of het 
verdampen van het water, waaruit de zuuroplossing voor het 
grootste gedeelte bestaat. Men bedenke hierbij wel, dat bij dat 
verdampen al/een het water verdampt en niet het zwavelzuur, 
zoodat men. dus alleen water moet bijvullen, indien het niveau 
te laag is geworden. 

EXAMENOPGAVEN VOOR AUTOMOBIEL-TECHNIEK. 

Wij doen hieronder een veertigtal vragen volgen, zooals die 
gesteld worden op diverse Europeesche scholen en militaire 
inrichtingen voor chauffeur-monteurs. 

Deze opgaven zijn ook voor onze lezers interessant en daarom 
zullen we ze. geven met een beknopt antwoord er onder. 

J. Welke oorzaken zijn er voor een klop in den motor? 
Antw. Er zijn zeer vele oorzaken voor een klop in den motor, 

waarvan de voornaamste zijn: een los of gesmolten metaal, een 
loszitlend vliegwiel, een te ruim zittende zuiger, loszittende dis
tributie-kamwielen, speling van de krukas in langsrichting, te 
veel voorontsteking en zuiger en krukaslagers .van de drijfstang 
niet parallel. 

2. Wanneer worden de kleppen geopend en gesloten en wan
neer heeft de ontsteking plaats? 

Antw. De inlaatklep van een automobielmotor gaat in den 
regel open even nadat de zuiger het hoogste doode punt ver
laten heeft, bij het begin dus van den eersten neergaanden slag; 
deze klep sluit even nadat de zuiger het laagste punt gepasseerd 
is. De zuiger gaat nu verder omhoog en perst het zooeven in
gezogen gas tezamen. Heeft hij hel hoogste punt bereikt, dan 
ontstaat de electrische vonk, die het gasmengsel ontsteekt, waar
door de zuiger met kracht naar beneden wordt gestuwd. Even 
voordat het laagste punt bereikt is gaal de uitIaalklep open om 
de verbrande gassen gelegenheid te geven een uitweg naar builen 

3SÓ 



te zoeken . De uitlaatklep blijft open gedtlrende den geheel en 
opgaanden slag van den zuiger en sluit op het momenl, dat de 
zuiger het hoogste punt bereikt heelt; onmiddellijk daarna opent 
de inlaatklep zich weder en het zelfde spelletje begint weer 
opnieuw. 

3 . Welke systemen van motorsmering kent gij? 
Antw. Wij kennen in hoofdzaak drie smeersystemen nl. de 

smering onder druk, de spatsmering en de gecombineerde druk
spat smering. 

4. Wal zijll de voor- en nadeelen van pomp- ell tliermo-syplion 
koeling? 

Antw. Bij pompcirculatie wordt het water in den regel door 
middel van een kleine centrifugaalpomp vanuit den radiator door 
den watermantel gevoerd en van daar weer boven in den radiator, 
waarna het water, na afgekoeld Ie zijn, weder door de pomp op
genomen wordt. Het voordeel van dit systeem is, dat zoolang er 
nog ongeveer de helft van de hoeveelheid water aanwezig is, de 
circulatie nog plaats heeft en dus ook de afkoeling van den 
motor. Een nadeel is, dat wanneer de motor stilstaat en dus 
nog warm is, alle circulatie onmiddellijk ophoudt. De pomp 
vereischt bovendien nogal zorg wat de pakkingen betreft. 

Bij thermo-syphon koeling is geen pomp aanwezig en circu
leert het water door het verschil van soortelijk gewicht, dat 
bestaal Illsschen warm en minder warm water. Het water, 
uat in den watermatltel warmte opneemt, wordt dan soortelijk 
lichter en stijgt tot boven in dell radiator, waarin het afgekoe ld 
wordt en bij dat afkoelen soortelijk zwaarder wordt. Dit koelere 
water stroomt den watermantel langs onder binnen en verdringt 
daar weer het lichtere warme water. Het voordeel van dit systeem 
is dat, ook wanneer de motor na een tocht stilgezet wordt, de 
circulatie blijft doorgaan, totdat het water afgekoe ld is; een 
ander voordeel is de afwezigheid van een pomp met de noodige 
aandrijvingsorganen doch een nadeel is dat, wanneer een ge
deelte van het water verkookt is, zoodat het niveau daalt onder 
de bovenste inlaatpijp, alle circulatie ophoudt. Dat is de reden, 
waarom men de radiatoren voor thermo-syphon koeling in den 
regel voorziet vall eell extra waterruimte in het bovengedeelte. 

5. Hoe kllnt "ij een vrachtauto met ketting-overbrenging op 
de acltterlVielen, waarvan een ketting onherstelbaar defect is , toch 
op eigen kracilt /laar de garage brengen? 
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Anlw. tlll wagens met ketting overbrenging bevindt zich hel 
differentieel niet in de achteras, maar in de tusschentransmissie
as waarop de beide kleine kettingwielen. Wanneer nu een ket
ting gebroken is et"! men zet het kleine kettingwiel op de eene 
of andere wijze stevig vast, (zonder kettin g) dan kan de wagen 
weggebracht worden alleen op de andere ketting. Door de wer
king van het differentieel is de gearing dan echter tweemaal zoo 
groot geworden, zoodat op een lagere versnelling gereden moet · 
worden , waarbij bovendien heel voorzichtig moet aangezet wor

den. 

6. Wat zijn de hoofdonderdee/en van een hoogspanningsmog
neet en waarvoor dienen zij? 

Antw. De hoofddeelen van een hoogspanningsmagneet zijn de 
hoefmagneten het anker, de onderbreker en bij meer dan twee
cylindrige magneten de stroomverdeeler. 

De hoefmagneten dienen om een magnetisch veld tot stand 
te brengen, in welk magnetisch veld het anker gedraaid wordt. 
Door dat draaien worden de magnetische krachtlijnen op een 
dusdanige wijze gesneden, dat er een electrische stroom ontstaat 
van lage spannin g, die in de hoogspannings wikkeling van het 
anker in stroom van hooge spanning wordt omgezet, telkens' als 
de onderbreker den laagspanningsstroom op het juiste moment 
verbreek\. De stroomverdeeler dient om den hoogspanningsstroom 
over de diverse bougies te verdeelen. 

7. Welke spanning moet een normale accu hebben? 
Antw. In automobielen gebruikt men accu's van 6 volt en van 

12 y01l spanning. De eerste bestaat uit drie cellen van nominaal 
2 volt spanning en de laatste uit zes cellen van twee volt. Een 
goed opgeladen cel heeft een spanning van circa 2,3 volt , zoodat 
een z.g. zesvolts accu in geladen toestand 3 maal 2,3 of 6,9 volt 
moet aanwijzen. Valt de spanning per cel beneden de 1,8 volt, 
dan is het tijd voor herlading. 

8. Hoe moet hel zuurgehalte zijn en hoe controleert men dat? 
Antw. Het soortelijk gewicht van het zuur in een accu is bij 

ge~indigde lading ongeveer 1285 en zakt dit cijfer bij ontlading 
tot circa 1150. Men meet dit soortelijk gewicht met een ar~ometer 

. of zuurmeter. 

, 9. Aan welke eischen · moet een stuurinrichting voldoen? Hae 
moeten de wielen gericht zijn? 
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Antw. Een stuurinrichtin g behoort zoogenaamd "onverwrik
baar" te zijn, waarmede men zeggen wil, dat het onmogelijk moet 
zijn de voorwielen der auto van stand te doen veranderen anders 
don door middet van het stuur. In de praktijk echter vergenoegt 
men zich met stuurinrichtingen, die zonder nu bepaald onver
wrikbaar te zijn, toch een zekeren weerstand bieden, wanneer 
men tracht de wielen van stand te doen veranderen door aan 
die wielen te trekken. 

Theoretisch behooren beide voorwieten parallel te staan, doch 
in de praktijk stelt men den voorkant der wielen iets nauwer 
dan den ach terkan t, (slechts een ige mm.), omdat onder 11et rijden 
op de voorwielen steeds dusdani ge krachten werken, dat het pa
rallelisme toch weder teruggevonden wordt. 

la. Hoe kunt ge naj;aan of een nokkellas verwrongen is? 
Antw. Zulks kan men nagaan door beurtelings de stelling der 

kleppen van alle cylinders te controleeren. Sluit bijv. bij den 
eersten cylinder de uitlaatklep precies, wanneer de zuiger in top 
staat, dan moet zulks ook het geval zijn bij alle cylinders. Sluit 
de uitlaatklep van den laatsten cylinder later, dan is het bewijs 
voorhanden, dat de nokkenas verwrongen is. Dat verwringen heeft 
plaats, wanneer bijv. het achterste nokkenaslager droog loopt; 
het einde der nokkenas wordt dan vastgehouden, terwijl het voorste 
gedeelte door de distributiekamwielen wordt gedraaid. 

Jl. AIIII welke eischell moet de VOOras ell stullrillrichting voldoen 
om gescllikt te zijll Voor de toepassing van vierwielremmell? 

Antw. 
Wanneer op de voorwielen geremd wordt, treden er krachten 

op, die de vooras willen tordeeren en daarom is het noodig, dat 
die as aanmerkelijk sterker worde gemaakt dan een gewone vooras. 

In den regel worden de remhelboomen ol kabels en de stuur
helboomen zoo ten opzichte van elkaar geconstrueerd, dat bij 
het nemen van een bocht het buitenste voorwiel niet geremd 
wordt; dit ter vermindering van het slipgevaar. 

12. Welke systemen vienvielremmen kent gij? Hoe is de in
richtillg ell werking? 

Antw. 
Men kan de remlllen in twee groote klassen onderbrengen nl. 

de buitettremmen en de binllenremmcn en daarmede zijn diverse 
combinaties mogelijk tot het verkrijgen van een vierwielrem
systeem. 
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Vele wagens hebben op de vier wielen buitenremmen, die door 
de voetpedaal bewogen worden, terwijl twee buitenremmen op 
de achterwielen alleen door den handhelboom bediend worden. 

Weer andere hebben vier buitenremmen op de wielen en de 
handrem op een transmissierem achter den versnellingsbak, en 
weer andere hebben de voetrem zoo ingericht, dat tegelijkertijd 
de transmissierem en de beide voorwielen geremd worden , hetzij 
met binnen- ol buitenremmen en de handrem op beide achter
wielen. 

Bij binnenremmen wordt de remband of de remschoen tegen 
den binnenkant der remtrommel uitgezet, terwijl bij buitenremmen 
een remband om de remtrommel samengetrokken wordt. 

13. Wat zijn compressoren? 
Antw. 
Een compressor is een machine of een pomp, die dient om 

lucht of elk ander gas samen te drukken. 

14. Hoe werkefl zij? Waarvoor dienen zij en waar \Vorden 
ze aangebracht? 

Antw. 
Voor het bereiken van hoogen druk gebruikt men zuiger

compressoren, waarin een zuiger langs een inlaatklep lucht inzuigt 
om deze langs een uitlaatklep weg te persen in een reservoir. 
In de auto kan men met deze compressoren de banden oppompen. 

Er bestaat echter nog een ander soort compressor, die meer 
geschikt is voor lageren druk en gebruikt wordt om meer gas in 
den motorcylinder te brengen, dan de motor zelf er normaal in 
kan zuigen. Dergelijke compressoren zijn van het centrifugaal 
type en worden of tusschen carburator en motor aangebracht, dan 
wel achter den carburator. De eerste wijze is verre te prefereeren. 

15. Welk soort koppelingen kent gij? 
Antw. 
a). De lederen conuskoppeling, die bestaat uit een conische 

schijl, voorzien van een lederen bekleeding, die past in het conisch 
uitgedraaide vliegwiel van den motor en hierin onderscheidt men 
twee soorten nJ. de gewone en de omgekeerde conuskoppeling. 
Het is de eenvoudigste en gemakkelijkst te onderhouden kop
peling, doch bij langdurig slippen beslaat kans op verbranding 
van het leder. 

b). De platenkoppeling, waarbij we onderscheiden de droge 
en natte platenkoppelingen en de koppelingen voorzien van één 
plaat en die voorzien van meerdere platen . 
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De platen koppelingen bestaan in den regel uit een soordoos, 
inwendig voorzien van langsgroeven, waarin de inkepingen aan 
den buitenra/ld der platen passen. De as is ook gegroeid en in 
die groeven passen de inkepingen om het midden gat van weer 
andere platen. Wanneer men /lU die platen zoo plaatst, dat beur
telings een plaat in de binnenzijde der doos en een om de as 
grijpt, dan zal, wanneer men de platen met een zware veer op 
elkaar drukt, een aaneenkoppeling van motoras en transmissie-as 
plaats hebben. 

cl· Rembandkoppelingell, die volgens hetzeilde principe als een 
uit- ol inwendige rem werken, doch deze zijn in onbruik geraakt. 

Natte plaatkoppelingen hebben het nadeel van veel onderhoud 
te vereischen en spoedig te slijten. Droge plaatkoppelingen met 
onbrandbaar materiaal bekleed, zooals Raybestos ol Ferrodo, 
voldoen zeer goed en worden tegenwoordig dan ook bijna uit
sluitend toegepast. 

16. Hoe kan een achterbnzg met differentieel en assen zijn 
geconstrueerd? 

Antw. 
Men onderscheidt hierin drie types de zg. geheel dragende as, 

de hall dragende en de niet dragende as. 
Bij de geheel dragende as ziet men aan weerskanten der 

achterbrug een stuk conische as uitsteken met een spie en een 
moer. Het achterwiel van de auto wordt daar eenvoudig opge
schoven en vastgezet. Breekt de as, dan komt het wiel los van 
den wagen. Het volle gewicht van het achterdeel der auto wordt 
dus door die beide aseinden gedragen. Het kogellager bevindt 
zich hier binnen in de buis, die de achterbrug vormt. 

Bij de halldragende as bevindt het kogellager zich buiten op 
de buis, terwijl de naai van het achterwiel er omheen pakt. De 
as loopt vrij door de buis en wordt door middel van een flens 
aan den buitenkant van het wiel vastgezet. Breekt hier een as, 
dan zal het wiel nog blijven zitten, doch daar slechts één kogel
lager gebruikt wordt zal het toch los zitten. Een gedeelte der 
belasting rust op de as. 

Bij de niet dragende as vinden we twee kogellagers op elk 
buiseinde, waaroverheen de naai van het achterwiel geschoven 
wordt en door een moer vastgezet. Het geheele gewicht van het 
achterdeel der auto komt nu op de buiseinden der achterbrug. 
De as loopt vrij van de buis e/l deelt door middel van een mee
nemer haar ronddraaiende beweging aan het achterwiel mede. Deze 
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as drijft dus alleen het wiel en' draagt niets van het wagengewichi. 
Bij brekage stopt de wagen, doch een wiel kan nooit losraken 
door het breken eener as. 

- 17. Welk soort carrosseriën kent gij? 
Antw. 
Er zijn tallooze soorten carrosseriën, te verdeel en in twee hoofd

klassen: de gesloten en de open modellen. 
In de open types heelt men de twee, drie, vier, vijf, zes en 

zevenzlts torpedo met een zeildoeksche of imitatielederen kap, 
ook wel van echt leder, die open en dicht geslagen kan worden. 

Van de gesloten types is tegenwoordig de Sedan het meest 
populair. Hierbij zit de bestuurder en de passagier allen onder 
een vast dak met glazen zijramen. De kap kan niet open. Deze 
wagen heeft vier deuren. Heeft hij slechts twee deuren, dan wordt 
het een "coach". 

Een limousine is een gesloten wagen waarvan de bestuurders
plaàts afgescheiden is en aan de zijden open. 

Kan het achterdeel van een limousine open door het neerslaan 
der lederen kap, dan wordt het een landaulet en laat men de vaste 
kap niet doorloop en boven de bestuurdersplaats, dan is het een 
cabriolet. Een tweepersoons gesloten wagen noemt men een coupé, 
en kan de achterkap open, dan is het een coupé-Iandaulel. 

Een cabriolet met vaste kap, ,die dus niet open kan, noemt men 
e'en • brougham" en een sedan, waarvan het achterdeel der kap 
open kan, is een sedan-landaulet 

18. Wat is een motorrem en hoe werkt ze? 
Antw. 
Men noemt motorrem een inrichting, waardoor men bij het hel

ling afrijden den motor als rem laat werken. Men sluit daartoe 
de smoorklep en tegelijkertijd wordt een luchtklep geopend, die 
geplaatst is tusschen carburator en motor . De motor zuigt dus 
versche buitenlucht aan, die dan op de gewone wijze gecompri
meerd wordt. De arbeid, noodig om die lucht te comprimeeren, 
levert de remmende werking. Een deel dier remmende werking 
wordt teniet gedaan door het weder op den zu iger drukken der 
gecomprimeerde lucht bij den neergaanden slag van den zuiger 
en daarom zijn er motorremmen, waarbij de nokkenas van den 
motor verschoven wordt, zoodat een andere nok in werking komt, 
die de lucht na het comprimeeren gelegenheid geeft te ontsnap
pen. Door het verschuiven der nokkenas kan men dan meteen 
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bereiken, dat elke slag van den motor een compressieslag wordt, 
waardoor de remmende werking niet weinig verhoogd wordt. 

19. Wat is een thermostaat? 
Antw. 
Een thermostaat is een inrichting, waardoor het circulatiewater . 

tijdelijk alleen door den watermantel circuleert tot het voldoende 
warm is. Heelt het water een zekere temperatuur bereikt, dan 
wordt door een automatisch werkende klep de radiator in de 
circulatie ingeschakeld. De thermostaat beslaat uit een harmonika
vormig lichaam van dun koper, waarin een vloeistof, die gemak
kelijk verdampt. Wordt dat lichaam warm, dan zet de harmonika 
uit en opent een klep, waardoor het radialorwater toegang lot de 
circulatiepomp krijgt. In kouden toestand is de klep altijd dicht. 

20. Hoe werkt een automatische ruitenwisscher? 
Antw. 
Er zijn twee systemen nl. de vacuum-wisscher en de elec

trische wisscher. De vacllllll1-wisscher bestaat uit een cylindertje, 
waarin een dubbele zuiger; de cylinder is door middel van een 
pijpje verbonden aan de zuigleiding van den motor of aan de 
vacuumtank, indien aanwezig. Beurtelings wordt achter elk zuigertje 
luchtledig gezogen, zood at ze een heen en weer gaande beweging 
maken en aldus den rubberwisscher in werking brengen. 

Bij den electrischen wisscher is het een klein electromotortje, 
gedreven door accustroom, die den wisscher via eenige kamwiel
tjes en hefboomen in beweging brengt. 

21. Hoe werkt een electrische claxon, die geen motor heeft? 
Antw. 
Bij een electrischen claxon zonder motor wordt de membraan 

aan het trillen gebracht door een hamertje en dit hamertje, dat 
met groote snelheid tegen die membraan slaat, wordt in bewe
ging gebracht door een kleinen electromagneet op dezelfde wijze 
als het klepeltje eener electrische schel. 

22. Hoe werkt een kilometerteller en snelheidsaanwijzer ? 
Antw. 
Hiervan bestaan diverse systemen, waarvan de magnetische 

en die, berustend op het centrifugaal principe, het meest ver
breid zijn. 

Bij het magnetisch type wordt door de aandrijfslang een kom-
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vormige kleine magneet gedraaid. Daaromheen past zonder den 
magneet te raken een ander kommetje van aluminium dat door 
een veer verhinderd wordt met den magneet mede te draaien. 
De magneet slaagt er echter toch in het alu'minium kommetje 
mede te nemen en wel meer naar gelang de magneet sneller 
draait. Men heeft nu niets anders te doen dan het aluminium 
kommetje van cijfers te voorzien, die vOOr een raampje komen 
en de snelheid van den wagen in kilometers of mijlen aangeven. 

Het centrifugaaltype bestaat uit een kleinen centrifugaal regu
lateur, zooals men die op sto.ommachines ziet en in het klein in 
een gramophoon. Hoe sneller de regulator draait, hoe meer de 
gewicht jes zich van de centrale as verwijderen, daarin tegen
gewerkt door een veer. Een kleine overbrenging verzet een wijzer 
op de wijzerplaat evenredig aan den afstand der gewicht jes van 
de centrale as; hoe sneller dus die as draait, hoe grooter die 
afstand worden zal en hoe meer de wijzer zal aangeven. 

Het telwerk is heel eenvoudig en bestaat uit eenige van de 
cijfers 1 tot 9 voorziene walsjes, ook door de aandrijfslang in 
beweging gebracht De walsjes zijn z66 ingericht, dat één om
wenteling van het eerste walsje het volgende één cijfer verzet 
enz., hetgeen dus een decimaal telwerk vormt, waaruit het aantal 
afgelegde K.M. of mijlen kan afgelezen worden. De meeste meters 
hebben nog een apart stel walsjes, dat naar believen telkens 
op nul gezet kan worden om zood oen de afstanden van beneden 
de 100 K.M, apart te kunnen opmeten. 

23. Hoe werkt een ampèremeter? 
Antw. 
De ampèremeter, zooals op auto's in gebruik, werkt volgens 

het electro-magnetisch principe. Tusschen de been en van een 
hoefvormigen electromagneet bevindt zich een poolstukje waar
aan een wijzer. 

Gaat er stroom door den electromagneet in een bepaalde 
richting, dan zal ook het poolstukje naar eene zijde getrokken 
worden, aisook de wijzer, die dan bijv. op ,discharge" komt te 
staan. Gaat de stroom in een andere richting door den electro
magneet, dan heeft precies het tegenovergestelde plaats en wijst 
de wijzer naar den ,charge" kant. 

24 Hoe kan de beveiliging van een electrische aulo-installatie 
I!eschieden? 

Antw. 
Men kan een electrische installatie tegen kortsluiting beveiligen 
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door gewone loodzekeringen, die smelten wanneer de stroom in 
een der leidingen gevaarlijk hoog wordt en door dat smelten 
automatisch den stroom verbreken. 

Voorls heeft men nog electromagnetisch werkende verklikkers, 
die door middel van een kleinen electromagneet telkens den 
stroom verbreken, indien deze te hoog mocht worden. Zij maken 
daarbij tevens een sterk ratelend getuid, waardoor men gewaar
schuwd word!. Doordat de stroom telkens onderbroken wordt 
kan hij niet veel schade aanrichten. 

25. Onder lVelken hoek staan de cylinders van een 8 cyl. V 
motor? 

Antw. 
De cylinders van een 8 cyl. V motor staan onder een hoek 

van 90 graden. 

26. Onder lVelken hoek staan de krukken van de krukas van 
een dergelijken motor? 

Antw. 
Deze liggen allen in een vlak en wel onder een hoek van 

180 graden. 

27. Onder lVelken hoek staan de krukken van de krukas van 
een zescylinder motor? 

Deze staan twee aan twee onder hoeken van 120 graden. 

28. Welke plaatsing van kleppen kent gij? 

Antw. 
De kleppen in een motor kunnen diverse plaatsen innemen nl. 
1. Alle in één rij naast den motor, evenwijdig aan de cylinderas. 

dat zijn de z. g. L motoren. 
2. Kleppen in den kop met den steel naar boven; I motoren. 
3. De uitlaatkleppen aan ééne zijde en de inlaatkleppen aan de 

andere zijde evenwijdi g aan de cyl inderas; z. g. T motoren. 

29. Hoe lVorden deze kleppen belVogen? 

Antw. 
De kleppen sub 1 worden bewogen door de nokken eener 

nokkenas, die zich in het motorcarter bevind!. 
De kleppen sub 2 worden door eenzelfde nokkenas als 1 

bewogen, doch boven op de cylinders bevinden zich tuimelaars, 
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die op hun beurt weer door lange stangen bewogen worden, die 
op de nokken rusten. 

Sommige motoren met kleppen in den kop hebben de nokkenas 
boven op de cylinders liggen. Een verticale as met worm of 
conische wielen doet de nokkenas dan draaien. 

De kleppen van de T motoren worden bewogen door twee 
nokkenassen als sub I, die dan aan weerskanten van de krukas 
in het carter liggen. 

30. Welke zijn de VOO!- en nadeelen der drie systemen? 

Antw. 

De kIepconstruCtie, zooals I aangeeft, is de eenvoudigste en 
meest toegepaste, niettegenstaande de explosieruimte door het 
zijdelings plaatsen der kleppen een ongunstigen vorm aan
neemt. 

De kleppen in den kop geven een gunstigen vorm van explo
sieruimte, zoodat motoren met kleppen in den kop het beste 
rendement geven. Het nadeel is het meer gecompliceerde klep
licht-mechanisme en het gevaar, dat een klep naar binnen valt, 
wanneer een klepspietje komt te breken. 

De kleppen aan weerszijden van den motor is een constructie, 
die nagenoeg niet meer toegepast wordt, want niet alleen is de 
explosieruimte van een zeer ongunstigen vorm, maar de tweede 
nokkenas maakt de heele constructie meer ingewikkeld. 

31. Welke apparaten en instrumenten komen voor in een com
plete electrische licht-installatie voor automobielen? 

Antw. 

In een electrische licht-installatie voor automobielen vinden 
we in de eerste plaats een dynamo, die door den motor gedreven 
wordt, een cut-out of minimaal uitschakelaar, een stroom regulator, 
indien de dynamo zelf niet zorgt voor een automatische stroom
regeling, een schakelbord, waarop een ampèremeter, zekeringen 
en contacten, een accumulator, en ten slotte de noodige lampen 
en een claxon. 

32. Hoe is de stroomloop in een dergelijke installatie? 

Antw. 

De stroom van de dynamo gaat via den cut-out en het scha
kelbord naar de accu, waar hij bewaard wordt, totdat men hem 
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lIoodig heeft. De ampèremeter wijst dan aan, met welke stroom
sterkte de accu geladell wordt. Wordt stroom aan de accu ont
nomen door het branden der lampen of h,et gebruik van den 
claxon, dan wordt zulks wederom door den ampèremeter aange
geven, 

33, Waar wordt de stroom voor de lampen afgetapt? 
Antw, 
De stroom voor de lampen wordt afgetapt tusschen de cut-out 

en den ampèremeter. 

34, Waarom juist daar? 
Antw, 
Omdat op die wijze de ampèremeter alleen aangeeft, hoe groot 

de stroomsterkte is van de electriciteit, die in de accu komt of 
haar verlaat. Zijn de lampen ontstoken bij draaiende dynamo, 
dan gaat de stroom van de dynamo direct naar de lampen, doch 
wat teveel is gaa t nail r de accu, hetgeen dan door den ampère
meter wordt aangegeven, Brandt men de lampen bij stilstaande 
dynamo, dan zal wederom de ampèremeter aangeven, hoeveel stroom 
er aan de accu wordt onttrokken. 

35. Wat is een cut-out? 
Antw. 
Een cut-out is een automatische uitschakelaar, die in werking 

treedt zoodra de stroom, in de accu opgehoopt, terug wil vloeien 
naar de dynamo, het is als het ware een electrische klep, die 
slechts stroom in één richting doorlaat. In rust-toestand staan de 
contacten der cut-out open; begint de dynamo te werken, dan 
zullen die contacten elkaar raken en den ,troom doorlaten, zoodra 
deze een spanning heeft bereikt hooger dan die in de accu, Om
gekeerd, zoodra de spanning in de dynamo valt beneden die van 
de accu en de stroom dus terug wil, gaan de contacten der cut
out open en de stroom kan niet door. 

36, Hoe weet gij of er teveel olie in het carter is? 
Antw. 
Een motor, die teveel olie heeft, geeft bij den uitlaat een blauw

achtigen rook, die dikker wordt naar gelang de hoeveelheid 
olie, die teveel is, Een heel licht blauw wolkje uit den uitlaat bij 
plotseling gas geven is nog geen bewijs van teveel olie, maar 
meer olie mag dan in geen geval bijgevuld worden , 
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37. Hoe weet gij of er te weinig olie in het carter is? 
Antw. 
Een motor, die te weinig olie heeft, begint zwaar te loopen en 

zeer warm te worden; er is slechts weinig oefening voor noodig 
om dat onmiddellijk te voelen, temeer daar het gebrek aan olie 
in den regel gepaard gaat met een piepend of steunend geluid. 

38. Aan welke voorname eischen moel een wagen voldoen, die 
bestemd is om in zwaar bergterrein te rijden? 

Antw. 
In de eerste plaats moeten de remmen in goeden staat 

verkeeren en de voet- en handrem onafhankelijk van elkaar in 
staat zijn den wagen op een helling te houden, dus te kunnen 
tot stilstand brengen. 

Voorts mag de koppeling niet slippen, wanneer de motor met 
volle kracht trekt. 

39. Hoe rijdt gij een zware helling veilig af? 
Antw. 
Voor dat de helling begint schakelt men den wagen in de 

eerste of tweede versnelling en sluit het gashandel, terwijl men 
de ontsteking aan laat staan om het vervuilen der bougies te 
voorkomen. Men kiest een dusdanige versnelling, dat de wagen 
langzaam naar beneden rijdt, zonder dat· het noodig is de rem
men te gebruiken. Komt er een zeer steil gedeelte, dan kan 
natuurlijk geholpen watden met de remmen, die men dan beur
telings gebruikt om het verbranden of te heet worden der rem
voeringen te voorkomen. Wordt de helling minder zwaar, dan 
kan men een hoogere versnelling inschakelen. 

40. Wat doet gij indien Uwe vacuumlank onderweg defecl is 
geworden en niel Ier plaatse gerepareerd kan worden? 

Antw. 
Men demonteert het deksel en den vlotter, waarna men benzine 

uit de groote tank tapt en daarmede de ledige vacuumtank vult. 
Op dien voorraad kan dan naar gelang het brandstofverbruik 
van den motor 5 à 10 K. M. gereden worden, waarna men de 
vacuumtank opnieuw vult uit de groote tank. 

41. Hoe vaak moelen de bougies schoongemaakt worden? 
Antw. -
Alleen wanneer ze vuil zijn door aangekorste of opgespatte 
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olie; wanneer een 1110tor dus behoorlijk op alle cylinders loopt, 
heeft het geen enke l doel de bougies te demonteeren en zoo
genaamd schoon te maken. 

42. Hoe kan men de onlslekingsvolgorde van een motor Ie 
welen komen, indien deze ntet aangegeven is? 

Men demonteert alle bougies of zet alle compressiekraantjes 
open, waarna men den motor met de hand door een helper lang
zaam laat draaien. Nu gaat men de volgorde na, in welke bijv. 
de inlaatkleppen openen, te beginnen.bij cylinder nummer een. 
Diezelfde volgorde geldt dan ook voor de ontsteking. 

43. Welke .oorzorgen moet men nemen, wanneer het waler van 
een auto onderweg hevig begint te koken? 

Antw. 
Men stop t den motor en late na den radiiltor vuldop te openen, 

zoolang zich nog stoom ontwikkelt. Men zoeke intusschen water, 
hetwelk men echter niet in den radiator mag gieten, voordat de 
motor zoo ver afgekoeld is, dat men er de hand op leggen kan . 
Koud water in een oververhitten motor heeft in de meeste gevallen 
het barsten van den watermantel tengevolge. 

44. Welke bandensoorten kenl g ij? 
Antw. 
Canvas hielbanden en canvas draadbanden. Cord hielbanden 

en cord draadbanden. Comfort hiel- en draadbanden, ballon hiel
en draadbanden. 

45. Wat is het verschil lusschen gewone, comjorl en balloll
banden? 

Antw. 
De gewone banden zijn de zg. hoogdrukbanden, die tusschen 

de 3' / 2 tot 4'/2 atmosfeer worden opgepompt. 
De comfortbanden zijn banden speciaal geconstrueerd om met 

lagen druk te werken van lij, tot 2' /2 atmosfeer. Zij rijden vee l 
aangenamer en sparen den wagen door het wegnemen van tril
lingen veroorzaakt door oneffenheden van den weg. Deze banden 
passen op de bestaande velgen. 

Ballonbanden zijn eveneens lage druk banden, doch veel dikker 
dan de comfort banden; zij rijden dan ook nog zachter. Voor 
deze banden zij n echter speciale wielen noodig met kleinen 
diameter. 
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Het onderzoek naar de oorzaken der storingen in bet 
bedrijf van een automobiel. 

Het doel van dit opstel is hun, die nog niet voldoende op de 
hoogte zijn van diverse oorzaken, welke storingen in het bedrijf 
van een automobiel tengevolge hebben, deze te verklaren en zoo
doende een beknopte leiddraad te verstrekken aan die genen, die 
niet geheel afhankelijk willen zijn van hun chauffeur. Deze oor
zaken zullen zooveel mogelijk gerangschikt worden, opdat het 
nagaan der storingen zoo _ eenvoudig mogelijk zij. 

Ofschoon de inlandsche bestuurders 'tegenwoordig heele heeren 
zijn, die zich zwaar laten betalen, is hun automobiel kennis over 
't algemeen genomen slechts zeer beperkt. Zij kunn en rijden, om
dat zij een rijbewijs hebben, maar de wijze hoe zij rijden wekt 
bij ons wel eens de vraag op : "hoe is die man -toch aan een 
rijbewijs gekomen?" Chauffeurs, die veel meer kennen dan rijden 
zijn schaarsch; zij kunnen een bougie schoonmaken, een band 
vernieu~en, maar daar blijft het dan gewoonlijk ook bij. Over 't 
algemeen genomen, is vrijwel iedere in\. chauffeur een auto-ver
nieler. Als hij alleen met zijn auto in de wagenkamer is en hij is 
z.g. ijverig, dan gaat hij experimenteeren, d. w. z. hij neemt de 
magneet óf de carburateur uit elkaar en vertelt den eigenaar-leek 
met een gewichtig gezicht, dat die onderdeel en niet in orde zijn 
en noodig door hem eens moeten worden nagezien. Als de eige
naar den volgenden dag zijn wagen wil gebruiken, kan de motor 
niet "aanslaan", of onderweg zijnde, stopt de motor plotseling 
en de schuldige is ..... de ijverige chauffeur, die in plaats van 
z.g. repareeren juist het tegenovergestelde heeft gedaan. 

Daarom is het zaak, dat elke automobielbezitter zich zoo spoedig 
mogelijk op de hoogte stelt van de ,luimen" van zijn wagen, 
opdat hij zelf de oorzaak van 't een of ander kan opsporen en 
verhelpen. Hij zal zich onafhankelijk voelen, meer vertrouwen in 
zich zelf en zijn wagen hebben en den chauffeur niet als een 
onmisbaar auto-toebehooren gaan beschouwen, 

De beste en eenige sleutel om deze vraagstukken op te lossen 
is nog en zal steeds blijven de logica, iedere Igebeurtenis heeft 
haar oorzaak. Die oorzaak nu op een gemakkelijke wijze te leeren 
opsporen moet het streven zijn van eiken automobieleigenaar. 

Ter geruststelling zij hier opgemerkt, dat een goede auto niet 
eiken dag weer een nieuwe "panne" uitvindt om daardoor haar 
nieuwen, onbedreven eigenaar te plagen. Van tijd tot tijd is een 
auto koppig, kurig, maar als men eenmaal punten heeft ontdekt 
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en eenige keeren gecontroleerd, dan heeft die koppigheid niet 
veel meer te beteekenen en tenslotte wordt men haar toch de 

baas en moet zij wel gehoorzamen. 
Hieraan moet nog worden toegevoegd dat "pannes" tegenwoordig 

vrijwel tot de uitzonderingen behooren. De meeste tegenwoordige 
auto's leggen 20.000 en 30.000 K. M. al, zonder eenige stoornis, 
mits de auto van een goede labriek is en, wat de hooldzaak is, 

goed wordt onderhouden. 

De motor wil niet aanslaan I 

Als men den motor aan den gang wil brengen, is het natuurlijk 
belachelijk en bovendien onnoodig om den aanzetslinger een hon
derd keer achtereen te moeten ronddraaien, totdat men om zoo 
te zeggen zijn adem kwijt is. De tegenwoordige motoren zijn wel 
zoo geconstrueerd, dat een paar omwentelingen van den krukas 
voldoende moeten zijn om den motor in gang te brengen. 

Weigert de motor dus om aan te slaan, dan roept men de lo

gica te hulp. 
In de eerste plaats, al lijkt het ook kinderachtig, moet men zich 

overtuigen, dat de benzinekraan wel open staat en dat er benzine 
in de tank is. Hoe eigenaardig het ook moge klinken; een ge
slolen benzinekraan, die vergelen is weer Ie openen, komt her
haaldelijk voor. In 't algemeen zal echter in zoo'n geval de motor 
wel aanslaan, omdat er gewoonlijk nog een weinig benzine in de 
fIatteurkamer is achtergebleven, maar zood ra die hoeveelheid 
verbruikt is, houdt de motor op te loopen . Komt het dus voor, 
dat een motor aanslaaI en even later stopI, dan kan de oorzaak 
hiervan gezocht worden in een gesloten benzinekraan of een 

leege tank. 
Is echter de kraan open en de tank niet leeg, dan moet in de 

eerste plaats de ontsteking worden nagegaan. Men gaat dan als 

volgt te werk; 
Als de motor voorzien is van een ontsteking met inductieklos 

met trembleurs, wordt, nadat het contact geslolen is , de molor 
langzaam rondgedraaid en geluisterd ol de trembleur van eiken 
cylinder wel op tijd trilt. Trilt de trembleur niet, dan zit de lout 
in den primairen stroom. Bij accumulatoren of droge elementen 
moet dus onmiddellijk de spanning en de ampères worden 
opgenomen. Zijn deze in orde, dan moet de triller worden 
geïnspecteerd . Is deze ook in orde, dan zijn de leidingen niet 
in orde ol de verbindingen wellicht vuil. 

Wordt de stroom geleverd door een magneet, dan moet deze 
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worden nagezien. Wellicht is een koolborstel te kort, zoodat er 
geen contact is, of de magneet heeft kortsluiting. Over 't algemeen 
hebben de auto's tegenwoordig alle z.g. hoogspanningsl1lagneten 
en verdient het daarom groote aanbeveling om de magneet 
afzonderlijk te bestudeeren. 

Van alle fabrikaten worden uitvoerige boekjes uitgegeven, 
waaruit alles te putten is. 

Als de trembleur trilt, moet de oorzaak elders worden gezocht. 
Zeer waarschijnlijk schuilt dan de fout bij een der bougies. 

Neem dus één voor één de bougies los en ga na of de punten, 
waartusschen de vonk moet kunnen overspringen, elkaar niet 
raken of te ver van elkaar zijn; een afstand van een kleine mMo 
is voldoende; en ten slotte moet de vonk worden nagegaan. 

Als ge aan de intensiteit van de vonk twijfelt, moet ge de 
bougie verwisselen. Misschien slaat de motor dan direct aan. De 
oude bougie wordt terzijde gelegd en bij gelegenheid nagezien. 
Wellicht is zij nog bI uikbaar. Over 't algemeen is het echter 
beter om een oude bougie, die kuren begint te vertoon en, voor 
goed buiten dienst te stellen. 

Het kan echter voorkomen, dat, al zijn de bougies vernieuwd, 
zij toch niet vonken, of dat de vonk zoo klein is, dat zij onvol
doende is. In dat geval zit de fout in de secundaire leiding. 
Aangezien deze stroom een hooge spanning heeft, zal een vuile 
verbinding niet direct zoo nadeelig werken; het is dus vrijwel 
overbodig om deze op 't oogenblik van vertrek nog te willen 
schoonmaken. Er bestaat meer kans, dat de draad los zit of 
gebroken is (geen vonk) of dat die draad ergens kortsluiting 
maakt (geen of een onvoldoende vonk) Zoek dus naar de fout; 
een kortsluiting onlstaat gewoonlijk tengevolge van een verkeerde 
isolatie van den draad; deze laatste komt tegen een metaal deel 
aan en de kortsluiting is er. 

Nog kan het voorkomen, dat alle bougies een prachtige heefe 
vonk geven, dat toch de motor niet wil aanslaan en de oorzaak 
toch bij de ontsteking moe! worden gezocht. Als de draden der 
bougies zijn losgenomen, gebeur! he! weleens, dat bij he! weder 
monteeren dier draden verwisseling plaats vindt, zooda! bougie
draad No. I op bougie No. 2 zit. Het gevolg hiervan is dat de 
ontsteking niet meer plaats heeft aan het einde van den tweeden 
slag, (compressie) maar bijv. aan 't eind van den derden slag 
(explosie) of van den vierden slag (uitlaat) en dus zonder eenig 
nuttig effect. De draden moeten dan weer op hun plaatsworden 
gezet. De meeste viercylinder motoren werken in de volgorde 
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1.2.4.3. d. w . z. dat eerst de voorste cylinder ontsteekt, (1) daarna 
de 2de (2) dan de vierde 4de of achterste (4) ell ten slotte de 
3de (3). 

Nog een oorzaak, dat de motor niet kan aanslaall, kan zijn, 
dat de draad, welke naar de massa loopt en door een contact 
gaat, in dat contact kortsluiting maakt. Als het contact dus wordt 
afgezet is de stroom toch gesloten. Door dezen draad aan een 
zijner uiteinden even los te nemen, kan gemakkelijk worden 
nagegaan of die kortsluiting bestaat. 

Is de ontsteking terdege nagegaan en in orde bevonden, dan 
ligt de oorzaak ergens anders en wordt thilns de carburateur 
aan een onderzoek onderworpen. 

Bij 't openen van het deksel van de flotteurkamer kan het 
voorkomen, dat blijkt, dat de f10lterkamer vol met benzine is ell 
de flotteur zelfs onder de benzine zit. De overtollige benzine 
moet worden verwijderd, daar op deze wijze de motor nimmer 
zal kunnen aanslaan, het gas is dan te rijk. 

Als dit eu.vel herhaaldelijk voorko~l, dat sluit de naald onder 
in den carburateur (flotteurkamer) niet voldoende af. Dat niet 
afsluiten kan ook weer verschillende oorzaken hebben: een vuiltje 
tusschen naald en zitting; vastzitten van één der of van beide 
hefboompjes, welke bij stijgen van den flotteur de naaldklep 
moeten doen sluiten, en ten slotte tengevolge van een te zware 
flotleur. Een te zware flotteur ontstaat door het indringen van 
benzine tengevolge van een lek. 

Ook komt het voor, dat in de flotteurkamer alles in orde 
is, maar dat de motor toch nog niet wil aanslaan. Dan moet de 
sproeier worden onderzocht, daar de sproeieropening verstopt 
kan zijn. Met een fijne naald is dit gebrek gemakkelijk te ver
helpen. Is de sproeier niet verstopt, dan is het de leiding of het 
kanaaltje tusschen f10tteurkamer en sproeier, welke doorgestoken 
of doorgeblazen behoort te worden. 

't Kan voorkomen, dat de benzine wel in de flotteurkamer 
vloeit, maar dat toch de sproeier niet werkt. De oorzaak is dan 
te zoeken in de f10tleurnaa ld of in de hefboompjes, welke den 
toevoer van voldoende benzine belemmeren. De naald moet dan 
worden nagezien en, zoo noodig, vernieuwd worden. 

Als de carburateur in orde is en de motor slaat niet aan, dan 
is het gewoonlijk voldoende om, door op de naald te drukken, 
of deze een weinig naar boven te trekken, al naar gel1lng van 
hel systeem, de benzine in de flotteurkamer te laten vloeien. 
Men moel er echter voor waken, dat de carb\1ra1eur niet over-
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loopt. ie veel benzine geeft een te rijk gas, dat niet gemakkelijk 
explodeert. Ten laatste moet nog worden opgemerkt, dat het niet 
in gang kunnen krijgen van den motor kan liggen aan de kwali
teit van de benzine. Evenals met alles, wordt ook met dit artikel 
wel eens geknoeid; wel niet door de fabrikanten, maar door 
sommige verkoopers. 

In dat geval moe t de tank geheel geledigd worden en met 
nieuwe, goede benzine opnieuw gevuld. 

Nadat het onderzoek van de ontsteking en van den carburateur 
heeft plaats gehad en gebleken is, dat die organen in orde zijn, 
moet de oorzaak van het niet in gang kunnen brengen van den 
motor elders worden gezocht. 

Ie. De motor draait zwaar aan, 

Somtijds draait de motor zoo zwaar aan, dat men niet in staat 
is om hem snel genoeg rond te draa ien, zoodat in gang brengen 
niet doenlijk is. Gewoonlijk vindt dit zijn oorzaak in vastzitten 
der zuigerveeren door verharde oliedeelen, doch heeft het ook 
andere oorzaken: 

- te . Het komt zelden voor, dat de zuigerveeren zoo vast zijn 
gaan zitten, dat de zuiger niet meer te bewegen is, tenzij de 
moto r, door gebrek aa n koelwater is warm geloopen en dienten
gevolge de olie verbrand is. In elk geval verdient het aanbeve
ling om de veeren met petroleum te weeken. 

- 2e. Het is echter waarschijnlijker dat iets is gebroken, bijv.: 
een klepveer, een klepsteel of een kleplichter. Onderwerp dus 
elk onderdeel aan een grondig onderzoek en herstel eventueel 
de fout. 

- 3e. Ook bestaat de mogelijkheid, dat de oorzaak in het 
geheel niet in den motor schuilt, doch, dat de aanzetslinger is 
vast geloopen. Deze moet dan worden losgenomen, schoon
gemaakt en weer gemonteerd. Dit onderdeel van den motor 
wordt gewoonlijk zeer veronachtzaamd door den bestuurder. 
Vall tijd tot tijd een paar druppels olie zal vastloopen voorkomen. 

2e. De motor draait te gemakkelijk. 

Men weet, dat de kracht, die noodig is om den aanzetslinger 
rond te draaien, niet overal even groot is. De slinger brengt de 
krukas in beweging, waaraan de drijfstangen en zuigers zijn 
verbonden, welke heen en weer in de cylinders schuiven. 

Bij iedere twee omwentelingen van de kruk van eIken cylinder 
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ontmoet men een zekeren weerstand, welke door den arm moet 
worden overwonnen, alsof een veer moet worden gespannen, 
dit is de z. g. compressietakl. Bij een vier-cylinder motor wordt 
die weerstand iedere halve omwenteling van den aanzetslinger 
ondervonden . Deze weerstand moet bestaan; bij den eenen motor 
is hij wal grooter dan bij den ander. 

Maar als die weerstand niet wordt ondervonden, dan heeft er 
geen compressie plaats; men moet dan den motor lan gzaa m rond
draaien om na te kunnen gaan, welke/cylinder geen compressie 
heeft. 

- Ie. Zeer dikwijls verraadt een zacht gefluit of geb laas de 
aanwezigheid van een lek, dat dan ook gemakkelijk is te vinden. 
Breng de hand in de buurt van de kleppen of van de kIepstop
pen en het blazen zal spoedig het lek aanwijzen. Als men met 
de hand ni ets voelt, dan is het 't beste om een weinig zeepsop 
te gebruiken; door de vorming van kleine luchlblaasjes laat het 
lek zich ontdekken. 

- 2e. De een of andere ongerechtigheid heeft zich tusschen 
klep en zitting genesteld, waardoor de klep niet meer kan 
afsluiten. 

- 3e . Een geval, dat nog al eens voorkomt, is het gaan vast
zitten van den klepsteel of den kleplichter in de voering. Jn beide 
gevallen blijft de klep openstaan en compressie is uitges loten. 
Een en ander moet worden gedemonteerd, schoongemaakt, zoo 
Iloodig een weinig worden afgenomen en weer gemonteerd. 

- 4e. Ook kan de bougie zijn losgedraaid, hetgeen echter 
gewoonlijk duidel ijk hoorbaar en waarneembaar is. 

- 5e. Nog bestaat de mogelijkheid, dat de zu igerveeren zich 
hebben verplaatst, d. w. z. dat de verbindingen niet meer voldoende 
verspringen, doch boven elkaar zijn gekomen, waardoor dus de 
ruimte boven den zuiger in verbind in g komt met de carterruimte. 

Dit geval komt echter zeer zelden voor, terwijl het niet van 
zoodanigen invloed is, dat de motor niet zou kunnen aanslaan. 

Over 't algemeen genomen, zal een motor, waarvan een cylinder 
lekt en dus geen of geen voldoende compressie heeft, wel aanslaan. 

Bijzondere gevallen. 

Als dus de ontsteking en de carburatie vluchtig zijn nagegaa n 
en de motor niet te zwaar en ook niet te gemakkelijk aandraa it, 
dan is het niet kunnen aanslaan van den motor nog aan de volgende 
geva ll en te wijten: 

- Ie. De inlaatleiding tusschen carburateur en cylinders kan 
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gescheurd zijn, waard oor dus geen luchtledig in de zuigleiding 
kan ontstaan en de cylinder met lucht wórdt gevuld in plaats 
van benzinegas. Het lek, de scheur, moet dan worden gedicht, 

- 2e. De smoorklep , welke irt de zuigleiding zit en door een 
pedaal of een manette en een samenstel van hefboomen wordt 
geopend en dichtgemaakt, kan zijn losgeraakt op het asje, waarmede 
het moet kunnen bewegen. Als de klep dus gesloten is, wordt 
zij niet meer geopend. Dit geval komt zelden voor, maar als 't 
gebeurt is het heel moeilijk te vinden . 

- 3e. Als de kleppen goed werken kan het voorkomen, dat 
de benzine water bevat of . .. ... " geen benzine is maar petro- . 
leum of iets anders. Onderzoek dus den inhoud van de tank, 't 
liefst met een benzineweger. 

De motor slaat terug. 

Het terugslaan van den motor is gewoonlijk het gevolg van 
voorontsteking, welke verschillende oorzaken kan hebben. Zoo'n 
terugslag kan zeer ernstige gevolgen hebben voor den gene, die 
den motor opdraaide en er niet op voorbereid was. 

Een van de oorzaken kan zijn, dat de bestuurder de manette 
op 't stuurrad op voorontsteking heeft laten staan, toen hij zijn 
RIotor s topte. Elke bestuurder moet er dus aan denken, om, als 
hij zijn machine stop zet, de ontstekingsmanette weer op na
ontsteking te zetten . 

Ook kan het gebeuren, dat de motor, ten gevolge van slechte 
of geen watercirculatie, is warmge loopen. In zoo'n geval zal de 
motor niet ophouden te loo pen, al wordt de ontsteking afgeze t; 
het geheel afs luiten van den gastoevoer is dan het eenige middel. 
Als nu den motor niet voldoe nde tijd wordt gelaten om af te koelen, 
dan za l, bij aandraaien van den motor, deze terugslaan. De gassen, 
welke;in den cylinder komen, bereiken onmiddellijk de temperatuur, 
welke zij noodig hebben om te ontbranden (explodeeren) ; zoodra 
nu de compressie begint, en de temperatuur der gassen dus stijgt, 
heeft de explosie plaats gepaard met terugslag. 

Terugslag van een motor Is zeer gevaarlijk en kan er niet vo l
doende op worden gewezen om bij 't aandraaien van de machine 
de noodige voorzorgen te nemen, vooral bij motoren met langen 
slag. 

De tegenwoordige motoren hebben een vermogen, waar niet te 
li cht over moet worden gedacht en is het daarom niet overbod ig 
hier nog even te wijzen op de voorzorgen, welke moeten worden 
genomen bij 't aandraaien, in gang zetten, van een motor. 
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1°, Men moet zich eerst overtuigen, dat de versnellingshefboom 
op "vrij" staat en de handrem is aangezet. 
Sommige menschen laten den wagen aandraaien met den 
hefboom in de eerste versnelling en de koppeling ingetrapt. 
Hierte gen kan l1i ~ t voldoende worden gewaarschuwd. Hoe 
licht kan de voet niet van het pedaal afglijden of iets anders 
gebeuren, waardoor de wagen plotseling door den motor wordt 
meegenomen en voor men het weet ligt de man, die er voor 
stond, onder den wa gen , 

2°, Men moet er voor zorgen, dat de ontstekingshefboom op "l1a"
ontsteking staat. Zeer veel wagens hebben thans auto matische 
magneten, waardoor de manette is komen te vervallen. 

3°, Men moet nooit den aanzetslinger met twee handen bedienen, 
Men draait deze met één hand aan , liefst met gest rekten arm, 
zoo,dat bij eventueelen terugslag de slinger den arm niet kan 
raken. 

4 °, Ten slotte de hoofdzaak: de slinger moet steeds tegen de 
compressie in opgedraaid worden en niet neergedraaid, 
dus opgetrokken en niet neergeduwd worden , 

Als de hierboven aangegeven voorschriften worden opgevolgd, 
zullen ongelukken tot de hooge uitzonderingen behooren, 

Storing in den benzinetoevoer, 

Bij automobielen, welke een benzine-reservo ir onder druk hebben, 
wil het wel eens voorkomen, vooral als de druk onderhouden 
wordt door middel van de spanning der uitlaatgassen, dat de 
motor stopt, doordat geen benzine in den carburator komt. Af
wezigheid van druk in het benzine-reservoir is hiervan dan de 
oorzaak , Die druk kan hersteld worden door middel der handpomp, 
doch als het reservoir bijna ledig is, is dit een lastig en tijdroovend 
werk; veel gemakkelijker is het als de motor loopt even met een 
dot poetskatoen of nog eenvoudiger met de schoenzool even de 
uitlaat-opening achter den knalpot dicht te houden, De druk zal 
dan onmiddellijk oploopen en tevens de eventueele verstopte 
leidingen of zeven doorblazen, 

Een mysterieuse tik in den motor, 

Over geheim zinnige geluiden in een motor is al eens meer 
gesproken, Hier echter volgt een eigenaardig geval en een nog 
eigenaardiger manier van opspo rin g van een geluid in een motor, 
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ledereen was al bij de machine geweest; herhaalde malen was 
de machine onder deskundig toezicht geheel gedemonteerd ge
weest, en terwijl elk deel afzonderlijk in perfecte conditie 
verkeerde, was toch een tik in den motor niet weg te krijgen. 
Eindelijk kwam men op het volgende idee; Daar de tik bij elke 
omwenteling hoorbaar was, doch om elke tweede omwenteling 
harder, kwam men tot de conclusie, dat de fout in een der zui
gers moest zitten. 

Na het ondercarter gedemonteerd te hebben werd de motor uit 
de hand gedraaid; de onder den wagen liggende monteur kon 
dus de op- en neergaande zuigers zien en wat bleek nu? Een 
der zuigers was zijdelings zoo versleten, dat bij elk passeeren 
van hel doode punt deze zuiger z. g. overviel. Om elke tweede 
omwenteling, dus aan het einde van elke compressie-periode, was 
dat overvallen natuurlijk duidelijker te constateeren, daar de slag 
onder den druk der compressie alsdan veel sterker was. 

Het eenvoudig uitwisselen van den zuiger deed alle geluid 
verdwijnen. 

Men moet zich weten te behelpen. 

Gegeven een auto met benzinetank onder de voorzitplaatsen. 
Vijf paal van het naaste benzinedepOt knapt de benzineleiding 
af, vlak. bij den wortel onder de tank. De motor stopt, en intus
sehen vloeit alle benzine uit de tank weg, en rest ons slechts 
ongeveer twee liter benzine in het reserve blik. Caoutchouc slang 
is niet aanwezi g. Wat moeten we doen om ten minste het naaste 
depOt te kunnen bereiken? 

We hebben de kwestie op de volgende wijze opgelost. In de 
eerste plaats werd de gebroken benzinepijp zoo verbogen, dat ze 
boven de vloer uitkwam en een weinig hooger dan het noodige 
benzine-niveau in den carburator. Toen werd de oliekan te voor
schijn gehaald, de olie er uit gegoten en het kannetje inwendig 
gereinigd met eau de Cologne van een der dames passagiers. 

(Elke drup pet benzine was natuurlijk zijn gewicht in goud 
waard). Atsdan werd de vlotterkamer van den carburator gevuld 
en meteen de oliekan. Daarna werd de motor aangedraaid en 
zoodra de autobestuurder op zijn plaats zat werd de toevoer 
van benzine naar den carburator onderhouden door de met ben
zine gevulde oliekan, waarvan de tuit gestoken werd in het 
uiteinde der opgebogen benzineleiding. 

Op die wijze kwamen wij zonder verdere stoornis op de plaats 
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waar we wezen wilden en daar werd de benzinepijp behoorlijk 
gerepareerd en nieuwe benzine ingenomen. 

Het losnemen van bouten, welke mededraaien. 

Heeft men na veel moeite met een goed passenden sleutel 
getracht een zwaar loopende moer van een bOllt los te draaien 
en bemerkl men dan, dat de heele bout meedraait, dan is zulks 
voor velen een hoogst wanhopig iets, vooral als de boutkop niet 
vier- of achtkantig is doch rond, zood at men hem me! sleu!el 
noch tang kan vasthouden. 

Onder deze omstandigheden heeft het geen nut beitels ol schroe
vendraaiers bij wijze van keg onder den boutkop te drijven om 
te trachten hem op die wijze vast te houden. Allicht beschadigt 
men he! een ol ander. 

Het beste is het minst kostbare deel, in dit geval de mo er, 
zonder dralen op te offeren. Bevindt de bout zich in een gun
stige positie, dan is de aangewezen weg eenvoudig langs de draad 
door te zagen, en als de moer vast geroest is, moeten vaak twee 
zaagsneden aan weerskanten gegeven worden. 

Is de plaats, waar de bout zich bevindt, niet met een hand
zaag te bereiken, dan kan de moer gemakkelijk met een koud
beitel doorgehakt worden. Een scherpe beitel in bekwame han
den doet zoo'n werkje met een merkwaardi g ge mak. 

Zelfs vakmenschen vergeten dit eenvoudig Irukje dikwijls. 
Immers in plaats van andere omringende deelen, bij de pogingen 
om een onwillige bout los te maken, te beschadigen, verl te 
bederven, of gereedschappen stuk te maken, is het veel eenvou
diger en gemakkelijker een moer (d ie overal verkrijgbaar is) maar 
direct op te olleren. Zoo zagen we laatst in een atelier een werk
man wanh opige po gi ngen doen om den kop van een onwillige 
bout af te hakken. Hij was al bijna ee n uur bezig, terwijl hem 
een ee nvo udi g doorzagen ol hakken van de moer hoogstens tien 
minuten werk had gegeven. 

Om het zwart worden der olie-druppelglaasjes tegen te gaan. 

Niets is vervelender, dan dat zich zwart vuil afzet binnen tegen 
de druppelgla'asjes, waardoor men in hel geheel !liet meer zien 
kan of de olie neerdruppe lt. 

Deze zwarte neerslag komt door de oli edampen, die zich in 
het moto rca rter vormen en door de oli ebuis omhoog stijgen tot 
aan de druppelglaasjes. Men kan dit op zeer eenvoudige manier 
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voorkomen, door een deel van de olie-aan voerbuis horizontaal te 
plaatsen en in dat horizontale deel een V-vormige buiging 
te maken, waardoor een siphon gevormd wordt, die het door
gaan van de oliedampen belet, en de druppelglaasjes blij ve n 
schoon. 

De' nadee\en van een te sterke smering. 

Iedereen weet, dat door een te sterke smering de bougies vuil 
worden, waardoor weigeringen in de ontsteking plaats vinden. 

Maar er is nog een ander groot nadeel van een te sterke smering, 
namelijk een verzwakking van het motorvermogen. Deze verzwak
king spruit voort uit de olieverdamping, welke damp neerslaat 
in de uitlaatbuis en in den knalpot, zoodat deze in meerdere of 
mindere mate verstopt raken en een tegendruk uitoefenen, die 
aanleiding geeft lot krachtsvermindering. 

Er zijn nog andere nadeelell verbondelI aan een te rijke smering, 
zooa ls koolafzetting in de cylinderwanden, waa rdoor verhoogillg 
van de compressie, slechte afkoeling, heelloopen van den motor, 
te vroegtijdige auto-ontsteking, daardoor krachtsvermindering. 

Bandventielen, die niet luchtdicht afsluiten. 

Door te hard aandraaien, aandraaien zoo sterk als dit slechts 
lllogelijk is, maakt men dat de luchtband ventielen niet meer lucht
dicht afsluiten . Hoe paradoxaal dit ook moge lijken, zoo is het 
toch waar. 

Een te groote druk vernielt de caoutchonc ringetjes, die moeten 
afsluiten. Zij worden vervormd en weggeperst, en sluiten dan niet 
meer af. 

Men moet daarom alle kleppen en moeren aa n den luchtband 
alleen met de hand aandraaien en nooit met een tang. 

Hoe aluminium weer een nieuw aanzien te geven. 

Men heeft dikwijls moeite om al umin ium voorwerpen van een 
.automobiel, zooals treeplank, sluurwiel enz. een ni euw aanzien 
te geven . 

Eenige der middelen daarvoor zijn : 
Wrijf het alumin ium-voorwerp met zwavelzuur, verdund met 

5 à 8 deelen water. Als het metaa I goed schoon is geworden, da.n 
moe t men ruim met water afwasscheIl. 

Of wel, men schuurt met amaril pasta af, die bestaal uit een 
mengsel van amaril poeder en terpentijnolie . 
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Verplaatsen van den wagen met de hand , 

Verbiedt uw Inenschen , die uw wage n in de garage willen 
verplaatsen, om hierbij gebruik te maken van de lantaarnhouders 
tot het voortduwen van den wagen. 

Zij zullen deze lantaarndragers scheeftrekken en later vraagt 
ge u af, waarom de lantaarns den weg niet meer verlichten. 

Geraas van het differentieel. 

Als men een voortd urend geraas hoort van den kan! van het 
differentieel, dan komt dit in het algemeen, doordat het differen
tieelcarter niet genoeg olie bevat; de olie heeft meestal een 
neiging om langs de achter brug te ontsnappen. Men moet dus 
dikke olie in het differentieelcarter doen. 

Carburator. 

Wanneer op een frisschen morgen de motor moeilijk wil aanslaan, 
pomp dan nieuwe benzine in Uw carburator, daar de oude daarin 
vaak verschraald is en geen ontplofbaar gas meer kan opleveren . 

Wees voorzichti g, wanneer ge het naald-ventiel in Uw carburato r 
in zijn ligplaats opnieuw inslijpt, ande rs loopt de benzine gauw 
over. 

Hebt ge een wagen met luchtdruk op de benzine, hef dan des 
uachts, als de auto niet gebruikt wordt, dien druk op. 

Om het ga t in een lekken vlotter te vinden, dompele men 
hem iu warm water. Door de warmte verdampt de in den 
vlotter ge raakte benzine, en gasblaasjes wijzen de plaats aan, 
waar het lek je is. De vlotter moet daarna zoolang verwarmd 
worden tot alle ingedrongen benzine verdampt is. Daarna eerst 
wordt het gaat je dichtgesoldeerd, Niet bang zijn, een flinke 
hoeveelheid so ldeersel, maar daarna zorgvu ldig afvijlen. Wie 
secuur wil gaa n, weegt zijn violier in den tijd, dat die goed 
in orde is, op een apothekersschaàl en noteert het gewicht. 
Komt er dan laler mikmak door lekkage, dan kan men door 
vijlen of bijsoldeeren altijd hel correcte gewicht (op een hon
derdste gram nauwkeurig) terugkrijgen. 

Accumulator en electrische geleidingen. 

De kabeleinden, voor electrische geleid ing, die aan een accu
mulator verbonden zij n, blijven onaangetast door eventueel boven
drijvend zuur, wanneer men ze omringt door een lak, dat ver
kregen wordt door wat gewoon zegellak in benzine op te lossen; 
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door toevoeging van een beetje olie wordt het .breken van het 
gedroogde lak voorkomen . 

Men mete accumulatoren steeds na eIken rit, en niet kort 
voor den afrit. De cellen halen in de rustpauze steeds op, en 
toon en dan een bedriegelijk hooge spanning. 

Men 'denke er aan, dat de weerstand in eIken kabel van de
zelfde doorsneden met zijne lengte toeneemt. Daarom neme 
men elke draad vOor electrische geleiding zoo kort mogelijk. 

Ontsteking. 

De afslaghamertjes van ee n magneet met afslagontsleking 
stelt men het best op ' /, m.M. afstands. Grootere afstand ver
oorzaakt vonken van vernielende werking. 

Ontsteking, die vroeger plaats heeft dan verwacht mocht 
worden naar den stand van den handel, wordt als regel ver
oorzaakt door oververhitting van den motor. Men onderzoeke 
in zoo'n geval de temperatuur van den radiator en van den 
watermantel. Is de eerste koud en de laatste ongewoon warm, 
dan circuleert Of het water niet, àf de pomp is verstopt of de 
leiding, dan wel kan ergens lucht in de buisleiding binnen
dringen. 

Kogellagers. 

Zie voor en na een tocht Uw kogellagers na; door vernieuwing 
van een stel kogels, dat allang meegedaan Iieeft, wordt de breuk 
van een der kogels vaak voorkomen en daarmede schade aan 
den loopring. Kogeltjes zijn goedkooper dan loopringen. 

Verwissel in een kogellager nooit enkele kogels, maar alle 
tegelijk; anders zullen kogelbreuken niet uitblijven. 

Remmen. 

Staal-op-staal-remmen hebben smering of waterkoeling noodig, 
wil men dat ze tot tevredenheid zullen werken. Er gaat niets 
boven gietijzer op staal. 

Als ge Uw wagen veel gebruikt, zie dan geregeld Uw rem
men na; ze begeven zich, vooral de leeren riemen op de knijp
banden, meestal wanneer ge er het minst op verdacht zijt. 

Radiator. 

Als men noodgedwongen vuil water in den radiator gieten 
moet, late men dat bij de eerste de beste gelegenheid weer 
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wegloopen en vervange het door een sterke soda-oplossing. 
Hiermee late men den motor 10 minuten loopen, tappe dan 
het sodawater al en giete er schoon water in , dat men nog 
eenmaal na 10 minuten loopens ververscht. 

Benzinetank. 

Filtreer steeds Uw benzine, voor ge ze in Uw tank giet, door 
gaas of een doek, dat nauwere openingen heeft dan die in Uw 
sproeier. Ook bij de bijvulling van water is dit gewenscht. 

Het komt soms voor bij wagens, waar de benzinetoevoer 
door de zwaartekracht plaats vindt, dat niettegenstaande alles 
in orde is, het toch niet lukt de machine op ga ng te krijgen. 
Men gaat dan, ten einde raad, eens zien of er nog wel 
voldoende benzine is, zelfs al heeft men even te voren de 
tank gevuld. En zie, dan wil daarna de motor ineens weer 
loopen. Het enkele afdraaien van den vuldop is voldoende ge
weest de benzine-toevoer te herstellen. In dit geval is het 
gat, dat boven in de tank moet zitten, verstopt. Is dit gat dicht, 
dan is het immers niet mogelijk, dat de benzine alstroomt, daar 
er geen lucht kan komen om de ruimte boven den vloeistofspiegel 
weer te vullen. Door het afdraaien van ' de vulstop is dan het 
euvel weer tijdelijk verholpen en weet men dus meteen, dat de 
eenige fout schuilt in dat gaatje. 

Dus: Opzoeken en doorsteken. 

Reservedeelen. 

Leg steeds een stuk koperdraad in Uw gereed sc hapskist, 
het komt honderden malen te pas. 

Let, er op dat ge in Uw reparatiedoos werkelijk ventiel-onder
deelen hebt, die ge gebruiken kunt; deze deelen passen vaaK niet; 
al zijn ze van hetzelfde fabrikaat. Eerst thuis probeeren dus. 

Verlichting. 

Men houde zijn acetyleentampen steeds zindelijk en ver
ni euwe na het geb ruik steeds zoo wel het carbid als het water. 
De kleine geldverspilling aan ca rbid komt op andere wijze veel 
vuldi g terug. 

Als Uw achterlantaarn op de plaats van bevestiging steeds 
uitgaat, verplaats haar dan eenigszins. Het komt vaak voor, 
dat e rgens achter den wagen door de zuiging een luchtl edig 
ontstaat, waarin geen lamp kan branden dan een electrische. 
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Banden. 

Als een band leegloopt, probeer dan altijd eerst of het 
ventil wel deugt, voor ge den band geheel afneemt. 

Het koud opzetten van lappen op een binnenband is doelloos, 
als men antiderepantbanden gebruikt (nonslipping) . De warmte, 
die deze banden ontwikkelen, verlangt onbedingd, dat de lappen 
op den band gevulcaniseerd worden. 

Reinig steeds zorgvuldig Uw buitenband, voor ge er een nieuwe 
binnenband inzet. Elk scherp zandkorreltje tusschen buiten- en 
binnenband schuurt bij elke radwenteling van 1-3 m.M. heen 
en weer, en krast in den binnenband, totdat deze lek wordt. 

Als men een zwaardere band omlegt, vergete men niet, dat 
daardoor de verhouding tusschen motorslag en diameter der 
achterwielen vergroot wordt. 

Als ge een luchtband wilt oppompen. pomp dan eerst Uw 
pomp even door, voordat ge de slang aan het ventiel vastschroeft. 

Als de banden aan Uw voorwielen buitengewoon snel afslijten, 
ga dan na of Uw voorwielen wel paralle l staan. 

Onderhoud. 

Gebruikt voor het schoonmaken van verlakt leer aan Uw auto 
nimmer olie, alleen water en zeep; Uw chauffeur gebruikt gaarne 
een olielap, om er een glimpje aan te geven - dat is de pest 
voor het leer . 

Er zijn vele scharnieren aan een auto, in het bijzonder aan 
de remstangen, die licht roesten. Geregeld oliën en insmeren 
met vet voorkomt elke ruïne dezer organen. 

Men bestrijke zijn motor nimmer met een prachtige laag alumi-
niumbrons, daar deze laag de warmte tegenhoudt. Wil men den " 
motor toch een verfje geven, dan neme men daarvoor lood zwart. 

Als men de versnellingsdoos middels petroleum heeft schoonge
maakt, zal men goed doen, den wagen denzelfden dag niet meer 
te gebruiken. Anders stinkt de wagen op straat verschrikkelijk. 
Men late de afloopkraantjes 24 uur aaneen geopend staan. 

Rijden. 

Men late zijn wagen nooit zonder toezicht staan, zonder eerst 
de versnellingshandle op .neutraal" gezet te hebben en de 
handrem te hebben vastgezet. 

Railbanen over den weg kruise men onder zoo scherp mo- -
gelijken hoek. 
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Als de weg smal is, koppel dan een oogenblik af, wanneer 
ge voetgangers ontmoet. Hierdoor wordt het opwaaien van stof 
en vuil verminderd. 

Men gewenne zich niet de koppeling te laten slippen. Vele 
clutches houden het uit, maar het is niet raadzaam, zich aan 
die methode te wennen. 

Men zie er nooit tegen op, een volgende versnelling in te 
schakelen. Men kan, al klopt de motor, soms een moeilijk punt 
op de prise directe halen, doch dit geschiedt ten koste van 
den levensduur van Uw machine. 

Rijdt nooit met een verbogen as of wiel; ge vernielterandere 
wagendeelen door. 

Men denke er aan, dat een automobiel nog altijd een onge
wone verschijning op de buitenwegen is. Men behoort daarom 
rekening te houden met de voetgangers, die van velerlei zij
den nog als koningen van de straat worden beschouwd. 

Het kost immers niets geen moeite, om den wagen iets lang
zamer te doen loopen. 

Spoorvervoer. 

Als ge Uw wagen per spoor verzendt, doet ge goed de ver
snellingshefboom in den vrijloopstand vast te ' binden. 

Hoe men zijn banden in goede conditie houdt. 

Wanneer men in de auto extra~binnenbanden medevoert, moet 
men die niet opbergen in den bak achter den wagen, waar men 
ook het gereedschap bewaart, omdat ze daar veel kans loopen, 
beschadi gd te worden. Evenmin mogen ze los in de caftonnen 
doos de oorspronkelijke verpakking-liggen, maar moeten daar
in vastgezet worden met goenie- of katoenen lappen, anders lijden 
ze onder het schokken en schuren gedurende een langen rit, en 
zou het ook kunnen gebeuren dat men, bij bandenpech zijn toe
vlucht nemende tot een meegenomen binnenband, er op het 
critieke moment zwakke plekken aan opmerkt, die op het eerste 
gezi cht aan mindere kwaliteit worden toegeschreven, terwijl de 
oorzaak in werkelijkheid te zoeken is in het langdurig bloot staan 
aan de schokken in den wagen. 

Van de reserve-binnenbanden moet men het rubber met talkpoe
der inwrijven, het ventil met katoenen lappen omwinden; daarna 
den band oprollen, en alles tenslotIe in een waterdichten zak ver
pakt, goed vastzetten: dan behouden de banden hun goede conditie. 
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Buitenbanden, die men op de treeplank medevoert, dienen in 
een hoes van waterdichte stof te worden 'gewikkeld, die ze be
schermt tegen vocht en stof niet alleen, maar voornamelijk tegen 
den invloed van het licht; alle gevulcaniseerde rubber bevat n.1. 
een gering percentage zuren, welke door inwerking van het zon
licht het caoutchouc doen vergaan. 

De banden om de velgen moeten steeds flink opgepompt zijn. 
Van slappe banden werkt het loopvlak spoedig los; er vormen 
zich dan daarop lichtelijk knobbels van straatvuil die het ver
slijten bespoedigen; verder krijgt het doek vlak naast den hiel 
scheuren. Dit zijn de drie hoofdoorzaken, waardoor aan slappe 
banden een kort leven en een gering aantal kilometers nuttig 
effect beschoren is. Een goed opgepompte band moet bij volle 
belasting van den wagen slechts over een lengte van tien cen
timeters den weg aanraken. Palmer Cord banden moeten sterker 
opgepompt worden da n banden van ander fabricaat, omdat ze 
gemaakt zijn van gevlochten koord, en extra sterk gespannen 
moeten zijn om het lang te kunnen uithouden. 

Houdt verder Uwe banden vrij van olie en vet, want deze 
rUIneeren zo owel de buiten- als de binnenbanden. 

Vóór het begin van een rit, en na iedere rust, moeten de ban
den goed worden nagezien; de geringste beschadiging moet da
delijk worden bestreken met .tyre stopping", anders komt er zand 
en vocht in, wat vooral aan het canvas schade doet. Denkt er 
om. dat de meeste barsten het gevolg zijn van het niet tijdig 
voorzien van dergelijke kleine scheurtjes in het bekleedsel van 
caoutchouc. Is men er spoedig bij om kleine beschadigingen te 
herstellen, dan duurt het veel langer, voordat de buitenband scheurt 
en de binnenband springt; men bezuinigt zoodoende aanmerkelijk 
op zijn bandenslijtage. 

Hoe men een nieuwen buitenband moet aanzetten. 

Maak eerst de velg goed schoon, niet alleen van stof en straatvuil, 
maar ook van roest; bestrijk daarna het binnenvlak der velg met 
een sneldrogende laag van grafiet of zwartsel, in terpentijn op
gelost, het laatste verdient de voorkeur,. daar terpentijn roest
werend werkt; laat de velg dan Uen minuten staan, om goed te 
kunnen drogen . Deze bewerking doet men goed om de twee 
maanden te herhalen, ook al vernieuwt men de banden niet; daar
door houdt men banden en velgen in goede conditie. 

Belangrijk: De boulons moeten nauwkeurig worden nagezien; 
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als het zeildoek ol het leder daarvan gekreukt, gesc heurd olop 
andere wij ze beschadigd is, moet het vervan gen worden, ter ver
mijdin g van beschadiging van den binnenband. Na het vernieuwen 
best rijke men het binnenvlak van de velg met een weinig talk, 
opdat de buitenband zich vrij tegen de velg kan aanpassen. Een 
nieuwen buitenband bestrijke men, vóór het aanzette n, grondi g 
met talk, maar vermijde daarbij overdaad; anders vormt de over
tollige talk li cht kl onters, die tot schuring kunnen leiden, en in 
korten tijd den binnenband zouden kunnen vernielen. Ook de 
binnenband moet grondig met talk ingewreven worden, ook rond
om het ventilkegeltje ; dit is het geheim om te verm ijden, dat 
er plooien en knepen in den binnenband komen. Als dit is 
a lge loopen, plaatse men den binnenband in den buitenband, zon
der de eerste op te pompen. Daarna dra2;e men de velg, 
zoodat het ventilgat boven is en bren ge binnen- en buitenband 
daarop; op deze manier belet men het afwijken van den buiten
band naar links of rechts; vervolgens hale men den binnenband 
er weder uit, doch late het ventil op zijn plaats. Dit is de eenige 
manier, om het scheuren van den binnenband bij de ventilplaat 
te verhinderen, wat dikwijls bij amateurs voorkomt. Vervolgens 
steke men den vorkhelboom onder den buitenhiel van den band, 
ter plaatse waar de boulon moet ingebracht worden, lichte één 
kant van den buitenband op, en plaatse den boulon, en ga over 
tot den volgenden boulon, daarmede op dezelfde wijze voort
gaande, totdat alle boulons ge plaat;t zijn, waarna men overgaat 
tot het op hunne plaatsen brengen van de lede ren of katoenen 
en metalen boulonplaat van iederen boulon, met een vijftal toeren 
van den vleugelschroef naar rechts, waarna de binnenband weder 
ingebracht wordt. Pomp den binnenband een weinig op, niet 
meer dan voldoende om hem zijn vorm te geven . Men lette er 
vooral op , dat de binnenband boven op de boulons komt te liggen, 
en nie t onder den boulonplaat, anders zou de band zeke r barsten. 

Vervolgens wordt het ven til geduwd naar den binnenkant van 
den buitenband, een hefboom gestoken op een decimeter alstands 
ter linkerzijde van het venti !. daarna een hefboom op een deci
meter afstands ter rechterzijde daarvan, dan werke men de 
buitenband op zijne plaats op den velg: waarna de hefboomen 
worden verwijderd en vervangen door een Dunlop tyrestop, waar
doo r het mogelijk wordt den buitenband verder op zijn plaats 
te werken met behulp van slechts één hefboom . Komt men aan 
een boulon, dan moet deze opgeduwd worden, terwijl de bui
tenband daar ter plaatse in positie gebracht wordt; de boulons 
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moeten met den vinger gemakkelijk op en neer geschoven kun
nen worden, terwijl men den buitenband op zijn plaats brengt. 
Is de buitenband geheel geplaatst, dan moet de binnenband flink 
opgepompt worden voor men de boulons vastschroeft, dan vallen 
alle boulons ·en ook het ventil gemakkelijk in de goede positie. 

De geheele bewerking kan voor ieder wiel binnen de vijftien 
minutien zijn afgeloopen. 

Hoe men een ouden buitenband afneemt. 

Het is van groot belang, deze bewerking goed te verrichten, 
daar anders de band lichtelijk aan den hiel beschadigd wordt, 
waardoor hij niet meer te repareeren is. Daarom acht ik het 
wenschelijk de juiste manier aan te geven om dit werkje te doen. 

Zet de drie wielen met blokjes vast, en laat het te behandelen 
wiel vrij, waarna men de dommekracht onder de as (niet de veer) 
zet, en het rad zoo hoog opheft, dat er vijf centimeter vrije ruimte 
komt tusschen loopvlak en vloer. Verwijder alle losse deelen 
van het ventil, alsook de vleugelschroeven der boulons; let goed 
op dat er geen stof of vuil komt in de ventildeelen, dat zoude 
zeer veel moeite kunnen veroorzaken. Duw dan eerst de boulons 
naar binnen, vervolgens den buitenrand van den buitenband naar 
het midden van de velg, dan zal de hiel vrij gemakkelijk loslaten. 
Breng daarop het ventilgat boven, en steek één hefboom ter 
linkerzijde van het venti! tu&schen band en velg, en één ter rech
terzijde, ieder op een decimeter afstands er van, druk dan op de 
beide hefboomen, totdat de hiel van den band vrij komt van de 
velg; steek dan een derde hefboom rechts daarvan op anderhal
ven decimeter afstand, tusschen band en velg, en druk daarop, 
totdat de hiel in de tusschenruimte vrij is gekomen en zoo 
vervolgens, totdat men rond is gekomen. Draai dan het wiel naar 
links, terwijl met de linkerhand de band wordt oDen gemaakt; steek 
de vingers van de rechterhand onder de metaalplaat van het 
ventiI en haal dit er uit; op dezelfde wijze haalt men de bou 
lans er uit. Zijn deze allen verwijderd, dan werke men met één 
hefboom den anderen rand van den buitenband los, die naar 
zich toehalende ; op deze wijze zal men hem kunnen afnemen 
zonder hem te beschadigen. Gewoonlijk duurt dat voor iederen 
band ongeveer tien minuten. 

De beste manier om buiten- en binnenbanden te repareeren. 

Alle buiten- en binnenbanden moeten, alvorens men ze laat 
repareeren, ter onderzoek worden toevertrouwd aan een gedi-
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plomeerd rubberexpert en specialiteit, dan wel aan iemand met 
langjarige ondervinding in de rubberfabri cage . In geen geval 
aan iemand, met slechts zes tot twaalf maanden zelfonderricht 
en ondervinding. Waarom? Omdat laatstbedoelden, a ls zij een be
schadigden band in handen krij gen, dadelijk verklaren hem te 
kunnen repareeren, door den binnenkant te lappen, en den bui
tenkant te stoppe n. Weerstaat de gelapte band dan een zekere 
spanning, dan is de reparateur voldaan, maM zijn klant heeft 
terecht red en tot klagen. In den regel toch houdt de gerepa 
reerde band, wede r op de velg gezet, het slechts enkele 
kilom eters nit, en. begeeft zich dan onherroepelijk. 

Bijvoorbeeld. 

Wi e ziek is, zal zich dadelijk wenden tot een geneesheer, die 
den patient grondig onderzoekt, hem degelijk advies geeft, en 
oordeelkundig behandel!. Niemand zal er aan denken, in zoo'n 
geval naar een leek te loopen. Hetzelfde geldt voor een buiten
af binnenband; die moet óók eerst behoorlijk worden onderzocht, 
om de oorzaak van scheur of snede op te sporen, daarna tiloet 
de sterkte van het doek worden onderzocht en de uitslag van 
dat onderzoek bepaalt den aard der te volgen behandeling. Het 
beschadigde deel van het loop vlak wordt volgens wetenschap
pelijke methodes verwijderd, welke de voering in geenen deele 
beschadigt. Daarna wordt het zeildoek op zijn weerstandsver
mogen onderzocht en vastgesteld, hoeveel er van behoort weg
gesneden te worden. Dan dient een prima kwaliteit zeildoek 
voo r het inzetten van het nieuwe stuk gebezigd te worden. 

Nu moet worden onde rzocht, welke soort behandelin g de 
oude band kan verdragen, daarna wordt het te gebruiken zeil
doe k gekozen, dezelfde soort kan n . I. niet voor alle reparaties 
dienen. Somm ige banden' bijvoorbeeld kunnen een behandeling 
gedurende dertig minuten verdragen, andere zuBen behandeld 
moeten worden op andere wijze al naar den toe sta nd van den 
band . Hetzelfde geldt voor het beschadigde loopvlak; eerst na 
een tweede nauwkeurig onderzoek kan worden vastgesteld, 
welke compositie moet worden toegepast, opdat de behandeling 
niet tot nog grooter schade leidt. Dit geldt zoo wel voor buiten
ais voor binnenbanden, en dergelijke proeven kunnen alleen door 
een rubber-expert worden verric ht. 

Als men sommige kleine reparatie-ateliers bezoekt, zal men 
tot de ontdekking komen, dat men vulcanisatie door droge ver-
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warming toepast, met het gevolg, dat de buitenkant verbrandt, 
terwijl de binnenkant nog ongevulcaniseerd is gebleven en de 
reparatie dus nutteloos wordt. 

Daarentegen zal iemand, die volkomen op de hoogte is van 
de eigenaardigheden der rubberbehandeling, zeer bevredigende 
resultaten verkrijgen . 

Binnenbanden. 

Kan een werkman, die alles geleerd heeft door zelf-onderricht, 
een binnenband lappen, een ventielschijf aanzetten, een lasch 
hechten, een stuk inzetten? Ja zeker, maar oIJ welke manier? 
Naar de resultaten te oordeelen, wanneer de band is opgepompt, 
gaat hij op dezelfde manier te werk, als bij het repareeren van 
den binnenband van een fiets . Dat is echter in geenen deele 
de juiste manier 0111 een binnenband voor autogebruik te re
pareeren. 

Dit onderdeel van het vak moet worden toevertrouwd aan een 
gediplomeerden banden-expert, aan iemand die tevens zekere 
mate van kennis der scheikunde behoort te bezitten, opdat de 
juiste bewerking toegepast warde, tot tevredenheid zoowel van 
den directeur van het atelier, als van den cliënt. Daarbij moet 
het koude vulcanisatie-proces worden toegepast. Eerst daarna 
zal de binnenband, in den buitenband gelegd, in staat zijn 
groote hitte, trillingen, wrijving, enz. te weerstaan, en wat meer 
zegt, met weinig kosten nog langen tijd kunnen dienen . 

Hoe men zijn banden spaart bij het 
oversteken van raBs. 

Men heeft er mijn aandacht op gevestigd, dat auto-eigenaren 
dikwijls bandenpech hebben bij het oversteken van tramrails, 
bij het opgaan van een brug, of bij hel rijden over een diepe 
geul in den weg. Maar dit is slechts toe te schrijven aan roe
keloos rijden van den man aan het stuurrad, wellicht door gebrek 
aan ondervinding. Ik zou aanraden vaart te minderen, even 
voor men op de gevaarlijke plaats komt; als de chauffeur een 
seconde lang débrayeert, zal men ondervinden, dat de auto over 
de hindernis glijdt zonder eenigen schok, welke passagiers, 
den banden, of de auto zelf onaangenaam of beschadigend 
aandoet. 
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Rijden met een nieuwen wagen. 

Wanneer we ons zoo 's Zondags in een der berghotels bevin
den, dan zien we telkens weer splinternieuwe wagens naar boven 
komen, wagens waarmede bf proefgereden wordt, bf waarmede 
de nieuwe gelukkige eigenaar zijn eersten tocht in de bergen 
maakt. 

Op ons maakt het zien van een gloednieuwen wagen op eenige 
duizenden voeten hoogte steeds een meewarigen indruk en heb
ben we medelijden met den nieuwen wagen, die aldus gemal
traiteerd wordt en medelijden met de beurs van den eigenaar, 
die geen flauw besef heeft wat hem dit tochtje kost; dat zal 
h ij pas later merken. 

Elke fabrikant waarschuwt in zijn instructieboekje of plakt een 
waarschuwing op de voorruit, dat de wagen . de eerste 500 à 600 
K.M. niet sneller gereden mag worden dan 30 à 40 K.M. per uur, 
dat de olie om de 200 K.M. vernieuwd moet worden en dat men 
geen bergtochten mag maken, zoolang de motor niet de voor
geschreven 600 K.M . heeft afgelegd. Dit geldt speciaal Ameri
kaansche wagens, die in de fabriek in den regel slechts even 
loopen om na te kunnen gaan of alles naar behooren werkt. Bij 
Europeesche wagens behoeft men de voorzorgen van infijden 
niet in acht te nemen, daar de Europeesclle fabrikanten de mo
toren altijd eenige dagen op de proetbank laten inloopen. 

Waarom waarschuwt men zoo dringend een nieuwen wagen 
niet te forceeren en wat gebeurt er eigenlijk, indien we met een 
nieuwen wagen een zwaren tocht in de bergen maken? 

Wanneer een zuiger en een cylinder, die straks in elkaar 
moeten schuiven, van de draaibank of de slijpbank komt, dan 
moet men niet denken, dat de oppervlakken, die er op het oog 
absoluut glad gepolijst uitzien, inderdaad glad zijn. Men heeft 
een nieuwen zuiger slechts onder een microscoop te bekijken 
om ' te ontwaren, dat de mooie gepolijste oppervlakte vol met 
verhevenheden en inzinkingen is; onder de microscoo p is de 
oppervlakte dus ruwen de mooi gladde cylinderwand ook en die 
ruwe oppervlakken zijn bestemd om straks in elkaar te schuiven. 

Nu zal men zeggen: waarom maakt men die vlakken dan niet 
zoo, dat er geen verhevenheden meer op voorkomen. Zulks is 
niet mogelijk, omdat de slijpinstrumenten, die zoo fijn slijpen, 
dat men ook onder de microscoop een absoluut glad vlak ziet, 
niet bestaan . Weet men, dat een vlijmscherp scheermes onder de 
micruscoop er uit ziet als een zaag? 
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Óe fabrikant der motoren wéét, dat zijn zuiger- en cyiinder
oppervlak niet zuiver glad zijn en het is zijn bedoeling de kleine 
verhevenheden, die zich op zuiger en cylinderwand vertoonen, 
door de wrijving van zuiger tegen cylinderwand te doen ver
dwijnen; deze oppervlakken moeten zich tegen elk"àr inslijpen. 

Bij dat inslijpen zullen de kleine verhevenheden verdwijnen, 
maar daarvoor in de plaats zal ruimte komen en zooveel ruimte, 
dat de zuiger nu te los in den cylinder past. Om dat te voor
komen maakt de fabrikant, dat de zuiger eenigszins zwaar in 
den cylinder past, er op rekenende, dat wanneer de verheven
heidjes weggeslepen zullen zijn, de zuiger precies passen zal. 

Laat men nu een zwaar passenden zuiger met te groote snelheid 
in den cylinder op en neer gaan, dan wordt de warmte der extra 
wrijving zoo groot, dat het oliefilmpje tusschen zuiger en cylin
derwand verbrandt en de zuiger droog loopt. Dat droog loopen 
heeft tot onmiddellijk gevolg nog meer wrijving, nog hoogere 
verhitting en vast loopen van den zuiger in den cylinder. Vóór 
dat vas(loopen echter worden door de ontzettende wrijving, zoowel 
van zuiger als van cylinderwand, moleculen ijzer afgescheurd en 
als men later na afkoeling den motor demonteert, zal men tot zijn 
grooten schrik ontwaren, dat zuiger en cylinder zoo zwaar gegroefd 
zijn, dat ze onbruikbaar zijn geworden. 

Het zooeven beschreven vernietigingsproces behoeft zich niet 
altijd zoover voort te zetten. Heel vaak merkt men van het begin 
van vastloopen niets, men rijdt maar door; maar niettemin zijn 
de cylinderwanden reeds zwaar gegroefd en heel dikwijls komt 
het voor, dat de zuiger zich door dat groeven reeds zooveel ruimte 
heeft verschaft, dat hij niet zal vastloopen. Dat een gedeelte der 
compressie op die wijze verloren gaat, spreekt vanzelf en van 
langzaam stapvoets rijden in de stad is geen sprake meer. 

Wat we hier schreven omtrent zuigers en cylinderwanden geldt 
ook, doch in mindere mate, voor de diverse lagers. Ook die zijn 
niet absoluut glad en de kleine verhevenheidjes moeten langzaam 
en geleidelijk wegslijten. 

Dat er inderdaad bij een nieuwen motor metaaldeeltjes weg
genomen worden kan men constateeren, wanneer men de olie van 
een dergelijken motor onderzoekt (microscopisch natuurlijk). Men 
vindt daarin ijzer, koper en babbit en hoe meer de motor inge
loop en is, hoe minder metaal men vinden zal. Het vaak verver
schen der olie in den nieuwen motor vindt dan ook deels zijn 
oorzaak in het aanwezig zijn van metaal deelt jes, die nadeelig 
werken op de smeerkrachl. Ook gaat de smeerkracht van de olie 
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sneller naar beneden in een nleuwen motor, waarin zooveel 
wrij ving is. 

Nu vraagt men ons wel eens, hoe weet ik of mijn motor al 
ingeloopen is? Die vraag is gemakkelijk te beantwoorden. 

In den regel is eell motor ingeloopen, wanneer hij tusschen de 
500 en 600 K. M. heeft afgelegd maar er zijn gevallen bekend 
van motoren, die na 1000 K. M. nog niet ingeloopen waren, terwijl 
andere na 250 K. M. reeds als ingeloopen beschouwd konden 
worden. 

Een goed middel om te constateeren of een motor ingeloopen 
is, is het volgende. Wanneer men een nieuwen motor wil stoppen 
door het contact te verbreken, dan loopt hij nog een igen tijd door 
om dan plotseling met een klein rukje stil te staan. Die motor 
is nog !liet ingeloopeJl. Wanneer men een ingeloopen motor stopt, 
dan zal het vliegwiel alvorens geheel stil te staan nog eenige 
malen heen en weer balanceeren, als het ware tegen de compressie 
in een der cylilluers üpveeren; dat terugveereIl bewijst dat alle 
inwendige deel en gemakkelijk loopen. 

Wij klillilen dengenen, die zich een nieuwe auto hebben aan
geschaft, niet genoeg op het hart drukken, hunne nieuwsgie righeid 
te bedwingen en niet met den wagen de bergen in te gaan, alvorens 
de motor goed is ingeloopen. Vraag geen proeflocht met eell 
nieuwelI wagen in bergterrein ; de Ilandelaren, die technisch 
voldoellde op de hoogte zijn, zullen het ronduit weigeren; de 

3nderen zullen het doen, maar U bent ten slotte het kind van de 
rekening, want Uw wagen is bedorven, nier de hunne. 

Invloed van vocht op een electrischen stroom van 
ietwat hooge spanning. 

In de tropell is de groote vochtigheidsgraad van de ons om
ringende lucht de grootste vijand van een ieder, die met een 
electrischen stroom véln ietwat hooge spanning werkt. 

Voor ons automobilisten zijn het speciaal de magneten en 
inductie-klossen onzer aUlo's , die ernstige storingen kunnen 

ondervinden , veroorzaakt door de inwerking van den vochtigen 
dalllpkri n g. 

En juist eboniet, het isolatie materiaal bij uitnemendheid, heeft 
het meeste last van vocht; niet dat de vocht er in doordringt, 
maar de vocht zet zich aan de oppervlakte van het eboni et vast, 
het hee le stuk als het ware omvattende in een vochtig en dus 
voor hoogspanningsstroom geleidend vliesje. 
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Nu zal men van vocht Wetnlg last hebben bij een auto, die 
dagelijks gebruikt wordt, maar bij een auto, die soms weken lang 
in een vochtige garage staat, zal men zeer zeker last ondervinden 
in dien vorm, dat de motor, wil men hem aanslaan, weigert. 

Indien een magneet aanwezig is, zijn er drie mogelijkheden, 
die het aanslaan in den weg staan. 

Zooals men weet, draait het asje van het onderbrekingsha
mertje in een fibre busje; wanneer dit busje door vocht iets of 
wat gezwollen is, zit het hamertje onwrikbaar vast en komt niet 
eerder los, dan nadat men den onderbreker door verwarm ing op 
een stuk blik in de zon volkomen gedroogd heeft. 

Voorts zal in den regel de ebonieten stroomverdeeler over
trokken zijn door een laagje vocht, waardoor de vonken van de 
eene klemschroef naar de andere overspringen en ten slotte kan 
hetzelfde het geval zijn met het ebonieten stuk, waarin de kool
borstel gedragen wordt, die den hoogspanningsstroom van den 
collector afneemt. Na droging dezer stukken, liefst in de zon op 
een stuk blik of na langdurig wrijven met een warmen flanellen 
lap, zal de magneet weer naar behooren werken. 

Ook het porcelein der bougies wordt vaak met een laagje 
vocht bedekt, waardoor de vonk buiten langs het porcelein op 
de massa overspringt in plaats van aan de electroden. 

Met een inductieklos heeft men dezelfde verschijnselen; in 
een vochtig klimaat wordt het heele buitenoppervlak der ' klos 
door een laagje vocht. overdekt, waarlangs de hoogspannings
stroom zich een weg naar de massa zoekt in plaats van naar de 
bougies. Drogen in de zon is het beste middel en moet inen 
een auto langen tijd ongebruikt laten, dan verdient het in elk 
geval aanbeveling magneet of inductieklos te demonteeren, in 
te pakken in een doos voorzien van goed droge houtwol en 
bewaren in een droge kast. 

Het gevreesde smelten der isolatielak bij sommige magneten 
wordt niet veroorzaakt, zooals velen meenen, door te groote 
warmte, waaraan de magneet misschien is blootgesteld. Goede 
isolatielak wordt juist door verwarming harder. Neen, het is hier 
weer de vocht, die de schuldige is en oorzaak, dat de isolatielak 
in ontbinding overgaat. 

Is het eenmaal zoo ver, dan helpt drogen niet meer en kan 
men het anker als verloren beschouwen. De microscop,ische 
schimmelplantvorming, eenmaal begunstigd door vocht, is dan 
niet meer te stuiten en het lak is dan dusdanig geïnfecteert, dat 
het niet meer hard kan worden. 
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De magneetlabrikanten voorzien de magneten, die naar de tro
pen gaan, tegenwoordig alle met een soort lak, waarin zich 
chemische stoffen bevinden, die de schimmelplantvorming onmo
gelijk maken. 

Bij gewone inductieklossen komt die ontbinding der isolatielak 
minder voor, omdat de windingen hier beter tegen invloeden 
van buiten beschermd zijn. De meeste inductiekloskastjes worden, 
na het inbrengen van de e igenlijke inducti ek los, volgegoten met 

een paraffine of andere vochtwerende oplossing, die na afkoe
ling stolt. 

Ook houten stuurwielen, die in den regel uit opeengelijmde 
segmenten bestaan, vallen bij langdurige blootstelling aan vocht 
niteen en daarom verdient het aanbeveling om het sluurwiel van 
een auto, die lan g ongebruikt moet blijven staan in een garage, 
te omwikkelen met lianelof ol iepapier. 

De inwerking van vocht is in de tropen soms zoo intens, dat 
zelfs het leder of de asbestbekleeding van koppelingen door 
uitzetting onwrikbaar vast komen te zitten. In zoo'n geval lorceere 
men niets door uit alle macht op de koppelingpedaal te drukken. 
Liever plaatse men den versnellingshefhoom op de hoogste ver
snelling en late den wagen aanduwen. De motor zal dan aanslaan, 
waarna men rijden gaat onder het voortdnrend drukken met 
matige kracht op de koppelingspedaal. Men sluite en opene telkens 
den gastoevoer en lang zal het dan niet duren of de koppeling 
komt vanzelf los. 

Het vinden der polariteit van een dynamo of accu wanneer 
de plus en minus klemmen niet voldoende 

öf in het geheel niet gemerkt zijn. 

Het vinden der polariteit van een dynamo of accu, wanneer 
de plus en minus klemmen niet voldoende of in het geheel niet 
gemerkt zijn, levert vaak bezwaren op. 

Er bestaan in strumenten, die onmiddellijk aangeven met welke 
stroom, positieve of negatieve, men te doen heeft en ook lak
moes-papier geeft de soort stroom aan van de draden, die men 
onderzoeken wil. 

Idereen is echter niet in het bezit van een poolaanwijzer en 
ook lakmoespapier zal men alleen in hel bezit van electriciens 
vinden. 

We willen daarom twee eenvoudige middeltjes aangeven, waar
mede men onmiddellijk de polariteit van een stroom kan 
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onderkennen. Het eerste bestaat in een glas water, waarin men 
eenige druppeltjes zuur of anders een theelepeltje zout gedaan 
heeft; nn brengt men de beide draden, van isolatie ontdaan, in 
hel glas op een afstand van 2 à 3 centimeter van elkaar en direct 
ontwikkelen zich aan een der draden gasbelletjes, die in het water 
omhoog stijgen; die gasontwikkeling heeft alleen plaats aan de 
negatieve draad, 

Het tweede middel om te onderscheiden, welke van twee draden 
de positieve is, is nog eenvoudiger; men neemt een aardappel, 
dien men in twe~n snijdt en op het eenigszins vochti ge opper
vlak brengt men de draden op een afstand van ongeveer een 
centimeter bijeen. Onder een der draden zal zich nu een groene 
vlek vertqonen en daarmede wordt de positieve pool aangeduid. 

Men vergete echter niet, dat IJlen voor dit experiment steeds twee 
draden noodig heeft, want steekt men één draad in een glas water 
als hierboven dan gebeurt er niets; ook als men den aardappel 
slechts met een draad aanraakt zal men geen resultaat verkrijgen. 

Wil men dus de polariteit van slechts een enkele draad onder
zoeken, dan make men een tweede draad vast aan de ijzermassa 
der auto en met die beide draden samen zal de polariteit zich 
dra verraden. 

Bij auto's, waarin de electrische installatie volgens het enkel
draad systeem is uitgevoerd en waarbij dus de ijzermassa der 
auto als een geleider fungeert, komt het vaak voor, dat de 
accu op onverklaarbare wijze langzaam ontlaadt. Wanneer men 
een draad van de accu losmaakt, namelijk de draad die niet 
met de massa verbonden is, en men plaatst tusschen het losse 
draadeinde en de poolklem op de açcu een voltmeter, dan zal 
deze niets aanwijzen, wanneer alle lampen gedoofd en de con
tacten op .off" staan. Maakt men daarentegen de andere draad, 
die met de massa verbonden is, bij de accu los en plaatst men 
tusschen die draad en de accuklem een voltmeter, dan zal hij 
eenige volt aanwijzen. 

Dat mag niet en is een zeker bewijs, dat er stroom verlies plaats 
heeft en wel via de met zu ur doortrokken houten buitenkist van 
de accu, die in den regel in een metalen frame hangt, dat met de 
ijzermassa der auto in verbinding staat. Indien de negatieve stroom 
door de ijzermassa van het chassis gaat, dan zoekt de positieve 
stroom zich naar dat chassis een weg via den steeds vochti~en 
bovenkant der accu en langs den met zuur doortrokken dus goed 
geleidenden houten bak, waarin de accu gebouwd is. Vooral oude 
accus, die lang dienst gedaan hebben, vertoon en dit euvel. 
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de carburator tip-tip in orde is. Rest ons dus nog s lechts één 
mogelijkheid en dat is, dat er benzine in den motor komt langs 
een anderen weg dan den carburator en dan is er alleen het 
vacuumpijpje, dat den bovenkant der vacuumtank verbindt met 
de zuigbuis van den motor. 

We nemen dus dat buisje even weg en ziet, plotseling gaat 
de motor absoluut regelmatig loopen. 

De oorzaak der storing was dus een te hoog benzine niv ea u 

in de vacuumtank, waardoor de benzine door het vacuumbuisje 
direct in den motor gezogen werd. Die verhooging van niveau 
kan als oorzaak hebben een lekken violier, een vastzillenden 
vlotter of een vastzittend buitenlucht-klepje in het deksel der 
vacuumtank. 

* 
3. "De voorbanden eener auto s lijten geweldig snel af, terwijl 

de voorwielen absoluut zuiver staan en parallel ten opzichte van 
elkaar. Het typische van deze fout is, dat ze verholpe n kan worden 
zonder iets aan de voorwielen, vooras, hei stuur of de stuurstangen 
te vera nderen Jl

• 

Dit is een werkelijk lastig geval en alleen zij, die de automobiel 
ook theoretisch onder de knie hebben, zullen het geva l begrijpen 
en kunnen oplossen. 

Wanneer een auto loopt, staan alle wielen pa rallel; alleen in 
een bocht staan de voorwielen niet meer parallel, maar vormt 
bijv. in een rechter bocht het rechter wiel een grooteren hoek 
met de lengteas van den wagen dan het linker wiel en dat is 
juist, want het rechter wiel beschrijft dan op den grond een 
kleineren cirkel dan het link er wiel. De hefboom-constructie der 
stuurbeweging zorgt automatisch voor den juisten stand, dien de 
voorwielen in bochten moeten innemen en wordt er hier alleen 

de aandacht op gevestigd, dat in een bocht de voorwielen niet 
parallel ten opzichte van elkaar slaan. 

Nu heeft zich het geval wel eens voorgedaan, dat bij het breken 
van een ac hterveer een slordig mOllteur een nieuwe veer aanbracht, 
die niet even lang was als de oorspronkelijke, met dat gevolg, dat 
de achteras niet haaks onder den wagen lag maar scheef. Wat 
gebeurt er nu, wanneer men met een dergelijken wagen gaat rijden? 

Indi en men het stuur zuiver recht zou stellen, zou de wagen 
een cirkel gaan beschrijven, omdat de achteras niet parallel ligt 
ten opzichte van de vooras. De bestuurder corrigeert die fout 
instinctmatig door het stuur iets te draaien en de wagen loopt 
rechtuit, doch de lengteas van den wagen ligt niet parallel aan 
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de lengte-as van de richting van beweging. De wagen beweeg! 
zich schuins vooruit, zooals sommige honden loopen. 

We zagen zooeven, dat de voo rwielen alleen dàn parallel staan , 
wanneer de wagen zuiver recht vooruit loopt . Omdat hier de 
achteras scheef staat, moeten de voorwielen om die fout te corri
geeren een ietsje verdraaid worden; staan dus niet meer parallel, 
alhoewel de wagen zich recht vooruit beweegt. Het gevolg daarvan 
is zijdelings schuiven der voorbanden over den grond en enorme 
sl ijtage. 

Om een wagen op deze fout te onderzoeken, spant men aan 
weerszijden der auto twee touwtjes, die zuiver parallel loopen 
met de lengteas van den wagen ; van uit die touwtjes, kan men 
opmeten of de wielen parallel staan ten opzichte der touwtjes 
en tevens kan men opine ten ol de harlalstand der rechter en 
linker wielen o"derting ge lijk is. 

Wagens, die door aanrijding een ontzet chassis opliepen, kunnen 
deze fout ook vertoonen, alsmede wagens waarvan de voorveeren 
beide niet even lang zijn. 

Nog drie gevallen. 

EERSTE GEVAL. 

Mijn Dodge auto type 1919 bleef op zekeren dag steken. Na 
eenig zoeken bleek de magneet, indien ik me niet vergis een 
Simms, geen krachtige vonk meer te geven. Na demontage en 
schoonmaken van het inwendige van den magneet kon met een 
draai van de hand weer een goede vonk te voorschijn geroepen 
worden, doch het was na monteering niet mogelijk den motor 
op gang te krijgen. Nadat dit monteeren en weder demonteeren, 
ook het uit elkander halen van den magneet daarbij inbegrepen, 
zich verscheidene malen had herhaald met telkens hetzelfde 
resultaat, namelijk een goede vonk bij het aandraaien met de 
hand, doch slechts een heele zwakke, indien op den motor 
gemonteerd, was ik ten einde raad . Zoo gezien mankeerde den 
magneet absoluut niets, totdat mijn aandacht viel op twee kleine 
schroefbout jes aan het anker. Deze twee boutjes klemmen n. I. 
de twee draden van het windsel aan de ijzeren massa, waarin 
bedoelde draadwindingen besloten zijn. Het eenvoudig aanzetten 
van genoemde bouten had tot resultaat, dat na monteering de 
motor zonder eenige moeite direct aansloeg. Opgemerkt zij, dat 
na het aanhalen van bedoelde boutjes bij het aandraaien met de 
hand, de ma~neet geen merkbaar betere vonk gaf, dan voordien. 
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TWEEDE GEVAL. 

Een Dod ge type 1920. Een uur in den nacht. De chauffeur 
kon, na den wagen in de garage gereden te hebben, ook na 
afbreken van het contact, den motor niet tot stitstand krijgen . Na 
me overtuigd te hebben, het contact inderdaad verbroken was, 
raakte ik de bougies aan en merkte toen slechts een heel zwak
ken stroom. Vlug werden toen alle draden van den magneet van 
de bougies afgehaald en nog bleef de motor door tollen, ook 
nadat alle bougies afgeschroefd waren. Een Dogen blik werd aan 
zelfontbranding gedacht, door een ove rmatig vuilen motor, doch 
dit werd direct weder verworpen, omdat de motor toen nog 
geen maand oud was en zich bovendien in de ga rage een sterke 
gasoline lucht merkbaar maakte en in het donker absoluut geen 
vuur te zien was. Een 1110ment van geen bezinning en gedachten 
van door den duivel bezeten, dan een helder oogenblik en de 
fout was gevo nden. De stop van den electrischen starter was in 
de zitting blijven klemmen, zoodat dus al dien tijd de motor 
door de batterij op ga ng was gebracht. Naderhand bleek, dat 
vóór de garage de motor had gestopt, doordat de chauffeur 
blijkbaar geen voldoende gas had gegeven om de verhooging 
VÓÓr de garage te halen. 

Hij heeft toen middels den electrischen starter den motor 
weer op gang gebracht en toen is de drukstop contact blijven 
maken. 

DERDE GEVAL. 

Studebaker light Si x, model 1924. 
De wa gen had des morgens op zijn prise nog een snelheid van 

3,5 KM. per uur kunnen halen . Hetzelfde in de middaguren wil
lende herhalen , begon de wagen reeds bij 9 KM . snelheid p.u. 
te schokken. Nadat de carburator nogmaals werd nagezien en 
daarbij bleek, dat daaraan niets was versteld en daarna ook nog 
andere stellingen werden beproefd met geen verbetering tot resul
taat, werden de bOll gies beproefd. Hierbij werd bij alle zes eell 

goede vonk waargenomen. Toen werd aa n een andere fout ge
dacht, doch al vorenS daarnaar te zoeken, werden de bougies nog 
een half uur lan g met op gang zijnden motor onderzocht en toen 
bleek, dat een daarvéln j bij zeer langzaam loopenden 1110tor van 
tijd tot tijd en betrekkelijk onregelmatig, slechts een zwakke vonk 
gaf. Na afschroeven bleken van bedoelde bougie de punten een 
weinig te dicht op elkander geplaatst te zijn. Het weder op af-
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stand brengen daarvan was het werk van een oogenblik en zon
der eenigen last kon heel Koningsplein op de prise met een snel
heid van 3,5 KM. per uur rond ge reden worden en geschiedde 
ook het ophalen van de snelheid zonder dat de geringste schok 
te merken was. Na ondervraging bleek mijnheer de Chauffeur, 
zond er dat hem daartoe last was gegeven en zonder eenige nood
zaak, in een moment van ove rmatigen ijver (blijkbaar met het 
booze plau daarna weder voorschot te vragen) tevoren de bou
gies schoongemaakt te hebben, waarbij naluurlijk weer zij n aan
geboren zucht om te "bikin betoe!" kwam boven drijven. 

Een moeilijk geval. 

Ik houd er een reparatie atelier op na, doch dit is vrijwel 
gehee l voor den eigen dienst. Laten echter de werkzaa mheden 
het toe, dan worden af en toe ook wel particul iere auto's ter 
reparatie aangenomen. 

Dit was nu ook het geval met een Fiat 501, waarvan de 
eigenaar hier zijn vacantie wild e doorbrengen. De wagen in 
kwesti e was reeds vrij oud, doch steeds keurig onderhouden en 
had nog maar betrekkelijk weinig geloopen. 

Voor zijn vertrek naar hier had de eigenaar meenen op te 
merken, dat de car niet meer zoo goed trok en met het oog 
op den zwaren tocht zijn wage n na laten kijken. In het desbe
treffende atelier was toen de oorzaak der fout gevonden in 
het vernieuwen van de platinapunten van den magneet en goeds
moeds ging de eigenaar Ihet zijn Wagen op reis om echler te 
Parakan te stranden . De car kon hee lemaal niet meer klimmen, 
zelfs niet op de kl einste versnellin g. 

De vrijwel wanhopige eigenaar, die zijn geheele vacantie
genoegens al vergald zag, klopte to en bij mij aan en werd de 
car, ges leept achter een truck, de Kledoeng overgebracht. 

Direct na aankomst werd het beestje onderhanden geno
men. Wel liep de motor, doch absoluut futloos , kon zelfs de 
car op den vlakken weg niet wegkrijgen op de kleinste versnel
ling. De vonk was betrekkelijk goed, doch daar men juist 
was overgegaan tot het vernieuwen der platinapunten, begon 
ik den condensator te verd.enken. De oude platinapunten had 
de eigenaar niet gezien, dus kon ik daaruit niets opmaken. Na 
demontage van den magneet en nadat die op de testbank was 
gebracht, bleek het dat de wikkelin g absoluut goed was, doch 
met een nieuwen condensor mooier vonk gaf als met den 
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eigen condensator. Een directe fout werd evenwel bij door
meting niet in den condensator gevonden en daar ik hier wel 
gewone condensors had, doch geen voor een Marelli, welke 
bevestigd zit met een schroef midden door den condensor, 
kon ik dit onderdeel niet verwisselen. 

Na montage en nadat de eenigszins geoxideerde soldeerver
bindingen van de primaire wikkeling opnieuw gesoldeerd wa
ren en de onderbreking zuiver afgesteld was, gaf de magneet 
een flinke vonk en zou nu de car het toch per sé moeten 
doen, wat evenwel glad verkeerd uitkwam, want de wagen 
deed het nog lekker niet, bleef alsmaar koppig. Nu begon het 
geval pas interessant te worden. Compressie werd onderzocht, 
bleek in orde te zijn, bougies werkten onberispelijk, aan carbura
tor was niets in disorde, kleppen stonden allen vrij en gingen 
op tijd open en dicht, ook sloeg de motor steeds direct aan, 
doçh kon maar niet op toeren komen, wat men ook deed, 
het gaf niets. De timing van den magneel was ook pijnlijk 
nauwkeurig uitgevoerd, zood at er tenslotte niets meer over
bleef wat nagekeken moest worden en toch was er natuurlijk 
iets, wat trouwens siraks wel zou blijken. 

Nadat ik het koppige ding een kwartiertje met rust gelaten 
had en over het gevat zat na te piekeren, waren de toekangs op 
hun eigen houtje verder gegaan en zooals een toekang dan meestal 
werkt, waren ze in den blinde weg maar weer aan het probeeren 
geslagen. Volgen s hen waren het de bougies, die de soesah ver
oorzaakten, daar ik echter èn den magneet èn de bougies op de 
testtafel had gehad en ze zelfs bij het grootste aanlal toeren geen 
ontsteking misten en bovendien de vonk van die kwaliteit was, 
dat ook de zwaarste compressie overwonnen moest worden, hechtte 
ik niet de minste waarde aan hun oordeel en gaf opdracht de 
bougies weer in den motor te schroeven. Denkende dat dit gebeurd 
was starlte ik den motor opnieuw, die zooals gezegd, steeds direct 
aansloeg, doch liep maar op drie cylinders, de voorste bougie 
was er nog niet ingezet geworden. Op het punt staande daarvoor 
den toekang een bemerking te maken , bleek het tot mijn groote 
verbazing, dat de motor op zijn drie cylinders wel goed wilde 
loopen. Men kon er alles mee doen, de car trok goed weg, luisterde 
nauwkeurig naar meer of minder gas en naar vóór- en nà-ontsteking, 
in één woord alles was in orde, liep echter natuurlijk alleen op 
drie cylinders. Na gestopt te zijn en ook de voorste bougie ge
monteerd te hebben, was echter direct weer de oude toestand 
geboren. Het ding vertikte het. Bougie er weer uit, alles weer 
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prachtig. Bij eenig nadenken had ik toen de fout al kunnen vinden, 
zag die echler nog sleeds over het hoofd en liet den motorkap 
openen en wel speciaal om den voorsten zuiger eens te kunnen 
inspecteeren alsook de kleppen. Er kwam evenwel nlels bijzonders 
te voorschijn, wel bleek een en ander dik aangekorsl te zijn met 
verbrande olieresten, doch op de sluitvlakken waren de kleppen 
dicht en aan den zuiger mankeerde ook niets. Daar de motor nu 
toch open was, werd de boel goed schoongemaakt en tevens alle 
kleppen geschuurd, doch had een en ander niet het minste succes, 
daar de motor zijn kuren bleef beholIden. Zoo spoedig was even
wel de voorste bougie niet er uit ol er mankeerde niets meer 
aan, behalve dan het feit, dat de car op drie cylinders liep. 

De eigenaar, volslagen leek, die er steeds bij was gebleven, 
begon er aan te twijfelen ol die lout er wel uit te krijgen 
was en gal, zooals dat gebruikelijk is, ook zijn advies, waaraan 
natuurlijk geen waarde was te hechten. Hij ging zelfs zoover om 
mij voor te stellen den wagen in Godsnaam maar te verkoopen. 

Ik heb den man daarop maar naar zijn hotel gezonden en ben 
kalm gaan nadenken, wat toch wel de oorzaak kon zijn, kon er 
evenwel maar niet achter komen, totdat iK de eerste bougie liet 
staan en de tweede er uitnam. Het resultaat was, dat de motor 
wederom goed liep, doch thans met de tweede bougie uit den 
motor. Hierop ' werd datzelfde kunstje direct herhaald met de derde 
en vierde bougie en steeds met het zelfde effect. Steeds liep de 
car goed op drie cylinders, doch vertikte het op vier. 

Het was zelfs zoo sterk, dat als de motor op drie cylinders 
liep, onverschillig welke bougie men wegnam, en men probeerde 
met een stukje hout het openstaande bougiegat dicht te stoppen, 
de motor ook direct stopte, maar dan ook onmiddellijk. 

Nu zult U al wel langzamerhand begrepen hebben, wat de lout 
was en het werd dan ook voor mij hoog tijd, dat ik er achter 
kwam. 

Nu ik kwam er ook achter, want toen ik mij bij loopenden 
motor (op drie cylinders natuurlijk) achter den wagen begal en 
daar de uitlaatpijp eens ging bekijken, ging me plotseling een 
reuzen booglamp op, want er bleek geen aasje algewerkt gas uit 
den knalpot te komen. Knalpot er algenomen en het zaakje was 
in orde. De motor liep toen ineens zoo prachtig, dat hij er zeil 
pleizier in scheen te hebben. 

De rest was toen spoedig uitgevonden. De eigenaar had zijn 
car nog nooit in reparatie gehad en was steeds maar door gegaan 
met het vullen van smeerolie ver boven het niveau. Hij had dat 



gedaan om safe te ziin dat er niet te weinIg olie in was, want 
volgens hem werkte de olie-aanwijzer niet, d'ie bleef maar steeds 
op één plaats staan, iets wat dan ook zoo was, want die wees 
steeds vol aan. In werkelijkheid was het ding meer dan vol, zoodat 
de olie-aanwijzer ook niets anders kon doen dan vol aanwijzen. 

De erbij geplaatste aanwijzingen waren in het italiaansch en 
de eigenaar wist niet wat ze beteekenden, was dus maar steeds door 
gegaan te rijden met een veel te groote hoeveelheid smeerolie 
en vandaar die reusachtige vervuiling van zijn knalpot. Nadat 
deze laatste opengesneden was met den snijbrander, bleken alle 
gaatjes stijf verstopt te zitten met een taaie roetmassa, die er 
bijna niet af te krijgen was. 

Nu, verkoop van den wagen ging natuurlijk niet door en ik 
heb er verder ook niets meer van gehoord. Een oogenblikje heb 
ik echter toch wel gedac ht, dat de car bepekst waS. 
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DE MOTOR' 

1 De carburator is in orde. 

Cam pressie is in orde 1 
De carburator is niet in orde. 

Ontsteking is in orde 

Er heeft geen com
pressie plaats 

I 
Brekage of anderszins buiteon aan 
motor. 

I Brekage of anderszins in den mo 

(Bij accu's en 
Ontste- I drooge elemen

king iS in I ten. (Men 
orde schroeve den . I vonkknop 

(bougie) open). 

I 
Vonk bij den 
triller v(ln den 

Oeen vonk aan inductieklos. 
het einde van 
den vonkknop 
(bougie). I 

Ht"t aantal volts ( 
ilceu's) is voldoend 
Hel aantal ampèr 
(bij drooge eleme 
ten) is voldoende. 

Onvoldoende volts 
ampères. 

l Geen vonk bij den trille r. 

Wel een vonk aan het einde van den vonkknop (bo 
(Schroef deze open). 

Vonk aan de vonkknoppe 

Bij magncetonfsteking. 

Geen vonk aan de vonkkno 

Oe motor begint, doch Slopt na eenige omwentelingen en kan njet tot door! 
gebracht worden. 
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T LOOPEN. 

De ontsteking komt ni et op tijd, (dit komt zelden voor, is dan meestal te wijtea 
aan onjuiste monteering) . 

Inlaat buisvert akkin2 gebroken of nier luchtdicht. 
Uitlaatklep ODent niet. (Gebroken klepveer of stee\). 
Trekwerk van smoodc.lep werkt niet vo ldoende of in het geheel niet. 
Water in de Gasoline. 
Oasolinekraan gesloten, afvoerbuis verstopt of defect. 
Gasoline~tank ledig. 

Cuburator vloeit over. (Naaldktep moet opgeschuurd worden. Vlotter lekt of te 
zwaar). 

Te weinig Guoline in de vlotterkamer. (De naald klep is slecht gesteld, de vlot-
ter is te licht, de toevoerbuis verstopt of sDroeier verstopt). 

Balanceerhefboompjes gebroken of versleten. 

Een der klep oen gebroken. (Dit komt zelden voor). 
Klepsteel vuil, kleeft in geleiding vast. 
Klepveer ~ebroken of onvoldoende veerkrachtig- geworden. 
Cilinder of explosiekamer gebarsten. 

Gebroken zuigerringen. 
Zuigerringen gedraaid, zoodat hun deeling in een lijn komt, dan wel verkeerd 

gesteld. 
Zuie-errin~en blijven in hunne R"roeven kleven (Spuit Oasoline in den cilinder). 
Gebroken krukas, gebroken drijfstang, los tandrad, etc. 
Gebroken of poreus zUIgerhoofd. (In oude modellen racers met hooge compressie). 
Water komt in den Cilinder. ( In motoren met pakkingnaad in de compressieruimie, 

tengevol ge van slechte pakking). 

Indudieklostriller geklemd of slecht gesteld. 
De trillerschroeven losgewerkt. 
Kortslu it jn~ (Electrisch lek ruschen klos en vonkknoppen (bougies). 
Gebroken secundaire geleiddraad. 

Schakel het andere srel batterijen in . 

Uitgewerkte batterijen. (Ve rwissel ze). 
Korts luulng (Electrisch lek) in orimaire stroom leiding. 
Vuile triller, triller te ver van platinapunt verwijderd. 
Tijdsch'lkelaar ('I oor het inschlkelen der stroom op bepaalden tijd) ontredderd 

door zorgeloosheid. 

Gebroken vonkknop (bougie), 
Vuile of vochtige vOllkknop (bougie). 
Vonkknoospilsen g!broken of te ver van elkaar verwijderd. 
Vo\tage batterij te talg o m vOflk voort te brengen tusschen de vonkknopspitsen, 

Is zij in den ci l inder zijn geplaatst, (onder compressie komen). 

Magn~to vonkt niet OD tijd , (tengevolge van verkeerde monteering). 
Geleiddraden verkeerd verbonden. 

Oeen contact, tengevolge van ontredde ring of van gebroken draden. 
De interruDtor slecht ~esteld (te lange SChroef) af beschadigd. 
De koolborstels versieren of op~ebruikt. 
Oe st roomverdeeler-contacten vervuild of versleten , waardoor geen contact ge

maakt wordt. 
O~leiddraden bevestigd aan de verkeerde polen, speciaal de draad van den 

'ndu ct ieklos, in ma~neros met afzonderlijken inductieklos. 
Slechte i~oleeril1~ van sleepcontacten en vonkknoDpen en hunne verbindingen. 

Zuiger in cilinder vast~evreten door gebrek aan smeerolie of aan -water. 
Te veel olie in de krukkast. 
Water in den cilinder e:eko men door barsten , etc. 
Oemaklcelijk re herstellen fouten, zooals slechte carburatie, vastgeklemde vlotter 

of anderszins. 
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De koppeling tusschen motor en wagen werkt 
normaal. 

DE MOTO 

De gangwissel hefboom 
geen gebreken vermoed 

De gangwisselhefboom 
een storing aan. 

De koppeling zit geklemd bij een zekere overbrengingsverhouding. 

De koppeling zit geklemd bij aUe overbrengingsverhoudingen. 

De motor wil in het geheel geen dienst doen (koppelen). 
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joOPT NORMAAL, 

Bij as_overbrenging (Cardan.overbrenJ!inJ?): afgeschoven spieën V;l1l de 
rc.hterassen, 2ebroken rondsels van de differentiaal, gebroken drijfas of afl2e
~hovell spie van de drijfas, gebroken conische rondsels. vel bogen of uit 
e rich ting geraakle drijfas (opvallend), gebroken universaal koppeling . 

Bij ketting-transmissie: losse ketting\\'ielen, afgeschoven spie of gebroken 
ulpas, enz., hetzelfde als boven. 

Gebroken of beschadiRde tandraderen . 
Gebroken kogell li gers. 
Vastklelllmiog ot on1wrichti ng van assen, van landwielwisselwetken, (lf 

an hun bedieninp.smechéinisme. 
Verbogen tanden , losjZ'ewerkt bedieningsmechanisme, inwendige foulen 

arieerellde met de verschillende modellen . 

ebraken tandtn in de bij die verhouding- behoo rende tandwielen. 

Ontwrichting van de overbrengingsassen, vasq~evreten lage rs en kogel. 
ooien. vreemde be1Jtanddeelen tusschell de tand~l1, 

Steeoende rem band, te wijten aan zorgeloosheid of slechTe nastellinfl. 
Gebroken of verslapte veer. 
Beschadigd led er, de as ontwricht of geboj:!'en . 
Platen of schijven gedeukt. afgeschoven spieë n, vB!'tJ!evreten as. Ieder

laten of schijven aan elkaar ge klemd of door een gomachtig olieresidu aan 
lkaar gekleefd, 
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TABEL VOOR HET ONDERZOEK NAAR 
BEDRIJFSSTORINGEN BIJ MOTORRIJWIELEN 

De motor wil niet aanslaan. 

1. Benzine toevoer is verstopt of afgesloten. 
2. Sproeier verstopt . 
3. Oeen compressie. 
4. Bougiedraad losgeraakt. 
5. Bougie is vuil. 
6 . Bougie punten zijn gebrand en staan te ver van elkander. 
7. Contact hamertje is vastgeloopen. 
8. Er bevindt zich olie tusschen de contact hamertjes. 

De motor slaat over. 

1. Oasmengsel heeft Of te véél benzinedamp Of te veel lucht. 
2. Kleppen sluiten niet goed (inlaatklep). 

De motor stopt na eenige slagen. 

I . Benzine toevoer is onvoldoende b. v. verstopt. 
2. Compressie is absoluut te min. 
3. De vlotterpen sluit te veel al, b. v. door het weigeren der 

contrawichten . 

De motor loopt met weinig kracht. 

l. Compressie onvoldoende. 
2. Benzine toevoer onvoldoende. 
3. Knalpot verstopt. 
4. De motor is onvoldoende gesmeerd. 

De motor loopt wel op den bok, maar niet op den weg. 

1. Bougiepunten te veel ingebrand of te ver van elkaar. 
2. De distributie organen zijn veranderd en ontsteld. 
3. De benzine toevoer is te overvloedig. 
4. De compressie laat te wen sc hen over. 
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De motor loopt goed, doch bij tijden is de kracht 
aanmerkelijk minder. 

I. Benzine toevoer te geri ng (b . v. de tankinhoud loopt ten 
einde). 

2. De roetaanzetting in den cylinder Itat los en komt tusschen 
de kleppen. 

3. De sproeier wordt van tijd tot tijd gedeeltelijk door vuil 
uit de benzine verstopt. 

De motor loopt goed, doch begint vrij plotseling 
kracht te minderen. 

I. De smering is onvoldoende. 
2. De kwaliteit der smeerolie laat te wenschen over. 

De motor loopt goed, doch stopt plotseling. 

I. De benzine is op. 
2. Bougiedraad is los geraakt of de bougie is vuil. 
3. Er is water in de tank geraakt, waardoor de sproeier ver

stopt is. 
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TABEL 

van in geval van nood onderling verwisselbare bandenma!en 

AFMETINGEN • Met welke maten ver-

I Dia- wisselbaar 
Toelichtingen 

Dikte meter 

85 
700 710X90 (') In het uiterste geval 

750 760 X 90 of 760 X 100 kan men op de 105 mMo 

-- velg een 90 of 100 OlM. 

710 700 X85 buitenband monteeren. 
En wel: 

760 760X 100, 765XI050f750X85 810X90 of 81OXl00 op 
90 810 815X 105 velg 815 X 105; 

870 870X 100 ol 875 X 105 870 X 90 of 870 X 100 op 

910 910 X 100 ol 915 X 105 velg 875 X 105; 
-- 91OX90 of 910X 100 op 

760 760 X 90 of 750X85 velg 915 X 105. 

100 870 870 X 90 
910 910X 90 

-- VerwIsselbare 
I 765 820X 120 Amerlkaansehe maten. 

105 
815 850 X 120 (0) 

velg. band. 
875 920 X 120 .CO) op 3OX3" past 3IX3",' 
915 0) 

" 32X3" 
" 

33X3",' -- 30)(3'12' ,. 31X4" " 820 820X 125 of 835X 135 
" 32X31

/ 2" " 33X4" 
120 880 935X 135 " 34X3 1/.t " 35X4" 

920 920X 125 " 
34X4" 

" 35X4'/," 
-- ,. 36X4" " 37X4"," 

125 1 820 820X 120 " 34X4t
/ 2" " 35X5" 

920 920X120 " 36X4 J
/ 2" " 37X5" 

135 
895 
935 

geene 
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TABEL 

voor den juisten luchtdruk in autobanden. 

PROFIEL Totaal I Benoo-. 

Gewone l Amerik. 
belasting per digde druk Toelichtingen 

maat maat I band (') 
1 

(') 

3" 
100- 175 KG . 3 atm. (') Onder" Totaal belas-
175-225 

" 
4 

" 
fing" is begrepen het 
gewicht aan personen. 

85mM. 
150-200 KG. 3 atm . bagage, henzine enz. 

200-250 3' /, .. .. 
(') Bij antislippin gbui-

200-250 KG. 3' /, atm. tenbanden 1/2 atm. meer; 

90mM. 3' / ," 250- 350 4 bij voorwielen '/, atm. 

1350-400 
" " minder. 
~ . 4' /, " 

250-350 KG. 4 atm. 
100mM. 350-400 

" 4' /, " 
400-450 .. 5 " 
300-350 KG. 4 atm. 

105mM. 4" 
350-400 

" 4' /, " 
1400-450 ... 5 " 
450 -500 

" 5' /, " 
~- -

- 1350 - 400 KG. 4' /, atm. 

120mM. 4 1
/ 2" 

400-450 
" 5 " 

450-500 
" 5' /, " 

500-600 
" 6 .. 

I 400-450 KG. 5 atm. 
125mM. 450 -500 .. 5' /, .. 

500 -650 .. 6 .. 
450-500 KG. 5", atm. 

135mM. 5" 500-650 .. 6 
" 650-700 .. 6'/. .. 
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TABEL 

van het hoogste draagvermogen van autobanden ("). 

PROFIEL DER BANDEN I:foogste 
draagver-

Toelichtingen 
Gewone 

I 

Ameri· mogen 
kaansche 

maten maten per band 

- 3" 225 K G. Onder het in deze tabel 
85 mM 250 

" 
genoemde "hoogste draagver-

90 
" 3' /. 400 • mogen" verstaat men het totaal 

100 • 450 • gewicht, dat op het wiel rust, 
105 

" 
4" 500 • dus incluis personen, bagage, 

120 • 4'/. 600 
" 

benzine enz. ' 
125 • 650 

" 
135 · 5" 700 

" 

(.) Iedere banden maat heeft een bepaald draagvermogen, dat niet onge
straft overschreden kan worden. 
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Blijkt bij onderzoek, dat banden overbelast worden, dat moeten zij 
vervangen worden door sterkere banden. 
De kosten van eene eventueel noodige verbouwing van het wiel zijn 
geringer dan het gestadige en snelle verslijten der te lichte banden. 



TABEL 

aangevende het vermogen in paardenkrachten van een 
viercylinder motor van een normalen toerwagen. 

Het aan tal P. K. in deze tabel is vastgeste ld volgens onder
staande formule van Faroux 

P.K. = cD 2.4. S 0 .6 

waarin = PK = vermogen in paardenkrachten 
D = de boring 
S = de slag 
c = coëffic iënt, die voor een normalen auto mob iel -

motor is: 
bij een ééncylinder 0.00000739 
bij een tweecylinder 0.00001478 
bij een viercylinder 0.00002956 
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B 

65 I 70 I 75 I 80 I 85 I 90 
I 

85 9,80 11 ,49 13,48 15,71 18,17 20,8 
90 \0,04 11,82 13,88 16,25 18,79 21,5 

1 95 10,28 12,15 14,28 16,79 19,4 \ 22,2 
100 \0,52 \2,48 14,67 " 17,32 20,02 22,9 

105 10,76 12,80 15,07 17,85 20,61 23,6 

110 11,00 13,12 15,47 18,33 21,20 24,3 
115 . 11 ,24 13,44 15,87 18,83 21,76 24,9 
120 11,48 13,75 16,27 19,31 22,31 25,6 
125 11,71 14,06 16,67 19,80 22,89 26" 
130 11,94 14,35 17,07 20,27 23,43 26,t 

135 12,18 14,62 . 17,55 20,72 I 23,97 27,~ 

140 12,65 15,\0 18,03 21,19 24,50 28,1 
145 13,12 15,60 18,51 21,65 26,02 28,7 

C 150 13,59 16,01 \8,98 22,10 25,54 29,2 
« 155 14,06 16,44 19,45 22,54 26,04 29,8 
..J 160 14,53 17,00 19,92 22,98 26,54 30,4 
rJ) 

165 14,99 17,50 20,38 23,41 27,03 31,C 
170 15,45 18,00 20,83 23,84 27,52 31,5 
175 15,91 18,48 21,28 . 24,26 28,00 32,0 
180 16,38 18,90 21,73 24,68 28,47 32,6 
185 16,84 19,43 22,17 25,10 28,94 34,1 
190 17,21 19,82 22,61 25,51 29,40 33,6 
195 17,58 20,25 23,05 25,92 29,86 34,2 
200 17,95 20,48 23,49 26,32 30,31 

, 34,7 
205 18,32 20,91 23,93 26,72 30,76 35,2 
210 18,69 21,34 ' 24,36 27,12 31,20 35,7 

1 215 19,05 21,75 24,79 27 ,51 31,64 36,2 
220 19,42 22,18 25,21 27,90 32,07 36,7 

. --
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IN G 

90 I 100 
\ 

105 I 110 
1 

115 
1 

120 I 125 I 130 

,73 26,82 30,16 33,74 37 ,52 41,56 45,80 50,35 
,55 27,76 31 ,21 34,94 38,82 42,02 47 ,38 52,08 
,37 28 ,69 32,25 35,09 40,12 43,45 48 ,96 53,81 
,17 29,58 33,25 37,19 41 ,36 45,82 50,53 55,51 

', 94 30,45 34,23 38,27 42,58 47 ,16 52,00 57,17 
fr 71 31 ,32 35,20 39,34 43,78 48,48 53,45 58,79 , 
b,47 32,17 36,15 40,39 44,96 49,78 54,88 60,38 
~ , 21 33 ,00 37,09 41,43 46,12 51,06 56,29 61,94 
~,93 33,81 38,00 42.47 47,26 52,32 57,68 63,47 
b,64 34,61 38,89 43,50 48,40 53,58 59,05 64,97 
1,34 35,40 39,79 44,51 49,52 54,82 60,40 66,44 

I ~,03 36,18 40,68 45,50 50,62 56,04 61,75 67,90 
~,71 36,96 41,48 46,48 51 ,70 57,25 63,09 69,36 
~,38 37,73 42,27 47,44 52,76 58,44 64,44 70,80 
~ ,04 38,48 43,00 48,36 53,82 59,62 65.74 72,21 

,69 39,23 43,85 49,26 54,87 60 ,78 67,01 73,61 
,33 39,96 44 ,64 50,16 55,90 61,92 68,26 75,00 
,96 40,66 45,42 51,05 56,91 63,04 69.49 77 ,38 
,57 41,35 46,22 51,93 57,90 64,14 70,70 77,74 
,17 42,02 47,00 52,79 58,89 65,24 71,89 79,07 
,76 42,69 47 ,84 53,65 59,86 66,32 73,06 80,37 
,34 43,36 48,64 54,49 60,81 67,38 74,23 81,64 
,92 44,10 49,51 55,42 61,75 68,41 75,41 82,90 

b ,49 44,83 50,40 56,35 62,69 69,43 76,59 84,43 
~,05 45,50 51 ,16 57,20 63,62 70,45 77,74 85,37 
b ,63 46,16 51,90 58,03 64,54 71,47 78,89 86,61 

,19 46,82 52,64 59,86 65,46 72,49 80,ü! 87,85 
,75 47 ,48 53,37 60,67 66,38 73,52 81,10 89,08 

~ 

415 

,. __ f 
-



· B 

I 135 
I 

140 I 145 I 150 I 155 I 160 

85 55, 12 60,14 65,46 70,99 76,78 
" 90 57,04 62,24 67,76 73,47 79,44 
" 

95 58,91 64 ,30 69,98 75,89 82,08 
" 

100 60,77 66,32 72,16 78,26 84,66 91,3 
105 62,56 68,27 74,25 80,59 87,21 93,9 
110 64,32 70,19 76,31 82,88 89,73 96,5 
115 66,05 72,08 78,34 85,14 92,22 99,0 
120 67,75 73,94 80,34 87,36 94,68 101,6 
125 69,42 75,77 82,31 89,54 97,11 104,1 

130 71,06 77,57 84,25 91,68 99,51 106,7 
135 72,67 79,37 86,18 93,78 101,9 109,2 

140 74,25 81,16 88,12 95,85 104,2 111,6 

0 145 75,85 82,92 90,08 97,86 106,1 114,3 

< 150 77,45 84,58 92,04 99,83 108,0 116,5 

...l 155 79,00 86,25 93,85 101,8 110,0 118,8 
(J) 160 80,53 87,90 95,64 103,8 11 2,0 121,2 

165 82,04 89,53 97,41 105,7 114,0 123,5 
170 83,53 91,14 99,16 107,6 116,1 125,8 

175 85,00 92.73 100,9 109,6 118,1 127,9 

180 86,45 94,30 102,6 111,4 120,1 130,1 

185 87,88 95,85 104,3 113,2 122,1 132,2 
190 89,31 97,38 106,0 115,0 124, I 134,2 

195 90,71 98,92 107,7 116,8 126,2 136,3 
200 92,10 100,5 109,3 118,6 128,2 138,3 

205 93,48 102,0 110,9 120,4 130,2 140,4 

210 94,74 103,5 112,5 122,2 132, I 142,5 

1 215 96,14 105,0 114,1 124,0 134,0 144,5 

220 97,53 106,5 115,7 125,8 136,0 146,6 

.-

410 

I' 

~ 
._-



~ IN G 

165 [ 170 I 175 [ 180 [ 185 [ 190 [ 195 
I 

200 

" " • " • " • • 
• " • • " • • • 
• • " • • • • • 

98,40 105,6 • " • • • • 
01,2 108,8 • • • • " • 
04,0 111 ,9 I • • 

1 • • 1 • ft 

06,8 114,9 • • • » " • 
09,5 117,9 126,3 135,3 144,5 • " " 12,2 120,8 129,5 138,0 148,0 

" " " 14,9 123,7 132,6 141,9 151,5 
" • " 17,5 126,5 135,6 145,2 !55,0 
" " " 20,2 1293 138,6 148,4 158,4 
" " " 22,8 132,1 141,6 151,5 161,8 
" " " 25,4 134,7 144,5 154,6 165,1 176,0 187,3 I 199,0 

27,9 137,4 147,4 1 157,6 168,3 
1 

179,4 191,0 [ 202,9 
130,4 140,1 150,3 160,6 171 ,5 182,7 194,7 206,8 
32,9 142,7 153,1 163,6 174,7 186, I 198,3 210,6 
35,3 145,3 155,8 166,5 177,8 189,4 201.9 214,4 
37,7 147,8 158,5 169,4 180,9 192,7 205,4 218,1 
40,1 150,3 161,2 172,3 184,1 196,0 208,9 221,8 
42,4 152,8 164,0 175,2 187,2 199,3 212,4 225,5 
44,7 155,3 166,5 178,1 190,2 202,3 215,9 229,2 
47,0 157,8 169,1 180,9 193,2 206,2 219,3 232,9 
49,2 160,2 171 ,7 183,8 196,2 209,2 222,6 236,6 
51,4 162,6 174,3 185,6 199,2 212,2 225,9 240,2 
53,6 164,9 176,8 189,4 202, 1 215,2 229,2 243,7 
55,8 167,3 179,3 192,0 205,0 218,2 232,5 247,1 
57,9 169,6 181,7 194,6 207,8 221,3 235,7 250,5 I 

I , [ 
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TABEL VOOR SNELHEIDBEREKENINO. 

Uur- Uur· Uur- Uur-
Een paal snelheid Een paal snelheid Een paal snelheid Een paal snelheid 

in In in in in in in in 

min. sec. Kilo- min. sec. Kilo- min. sec. Kilo- min. sec. Kilo-
meters meters meters meters 

30.- 3 3.06 29 1.43 52.426 1.17 70.129 
22.30 4 3.- 30 1.42 52.94 \ 1.16 71052 
18.- 5 2.54 3\ 1.41 53.464 1.15 72.-

15.- 6 2.48 32 1.40 54. - 1.14 72.972 
12.54 7 2.42 33 \.39 54.544 1.\3 73.972 
11.15 8 2.39 34 1.38 55.\0\ 1.12 75.-
10.- 9 2.34 35 1.37 55.669 1.11 76.056 
9.- 10 2.30 36 1.36 56.250 1.10 77.\32 

8.\2 11 2.26 37 1.35 56841 1.09 78.259 
7.30 12 2.2\ 38 1.34 57.445 1.08 79.41\ 
6.48 13 2.\8 39 1.33 58.063 1.07 80.596 
6.25 14 2.\5 40 1.32 58.695 1.06 81.817 
6.- 15 2.\2 41 1.31 59.340 1.05 83.076 
5.37 16 2.09 42 1.30 60.- 1.04 84.375 
5.18 17 2.06 43 1.29 60.673 1.03 85.713 

5.- 18 2.03 44 1.28 61.363 1.02 87.096 

4.44 19 2.- 45 1.27 62.068 1.0\ 89.524 

4.30 20 1.57 46 1.26 62.790 1.- 90.-
4.16 21 1.54 47 1.25 63.528 -.59 91.5\9 

4.06 22 1.52 48 1.24 64.285 -.58 93.\02 
3.54 23 1.50 49 1.23 65.059 -.57 94.735 
3.45 24 1.48 50 1.22 65.853 -.56 96.427 

3.36 25 1.47 50.466 1.21 66.666 -.55 98. \81 
3.28 26 1.46 50.943 1.20 67.500 -.54 100.-
3.20 27 \.45 51.427 1.19 68.353 
3.12 28- 1.44 5l.922.. Us.. 69..229 
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TIJDVERLIES-DIAGRAM 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 HO 120. 130 !40 150 

0.33 1 2 3.33 5 7 9.33 12 15 18.33 22 26 30.33 35 
0.25 0.66 1.25 2 2.91 4 5.25 6.66 8.25 10 11.92 14 16.25 

0.22 0.55 1 1.55 2.22 3 3.88 4.88 6 7.22 8.55 10 
0.21 0.50 0.875 1 33 1.875 2.5 3.21 4 4.875 5.83 6.88 

0.20 0.46 0.80 1.20 1.66 2.2 2.80 3.47 4.2 5 
0.194 0 .44 0.75 1.11 \.53 2 2.53 3.11 3.75 

0.19 0.43 0.71 1.05 1.43 \.86 2.33 2.86 
0.187 0.42 0.69 1 1.35 \.75 2.19 

0.185 0.41. 0.66 096 1.3 1.66 
0.183 0.40 065 093 \.25 

0. 181 0393 0.64 0.90 
De dikgedrukte cijfers der eerste 

rij geven de snelheid per uur in 
Kilometers aan. 

0.18 0.388 0.625 
0: 179 0.384 

0.178 

Het aantal Kilometers, dat men 
sneller moet rijden , om een e 
min ti u t ver I i es in te halen, ver
krijgt men als volgt: De andere cijfers bete eken en de 

Kilometers, die met grooter snelheid 
gereden moeten worden, om een e 
min u ti t vertraging in te halen. 

Men trekt twee elkander naderende 
lijnen van het cijfer dat de beoogde 
gemiddelde snelheid,aangeeft (b. v .70) 
en dat, hetwelk de tijdelijke grootere 
snelheid noemt (b .v. 90). Het cijfer, 
waarop deze beide lijnen elkander 
snijden (in het voorbeeld 5.25) is het 
gewenschte aantal Kilometers. 



TIJDVERLIES-DIAGRAM. 

Toelichtingen en voorbeelden. 

Voor het verkeer met krachtvoertuigen heeft achterstaand cij
ferbeeld, genaamd het lvattsche Diagram en voor eenige jaren 
door den ingenieur Pol. Ravigneaux gepubliceerd in ,La Tech
nique Automobile", veel waarde, want vaak wil de automobilist 
zich precies aan een eenmaal vastgesteld plan houden. Hem biedt 
het diagram de mogelijkheid, na een ongewenschl oponthoud 
dadelijk de verdere reis te bepalen, het zegt hem, welken afstand 
hij in eene grootere snelheid moet afleggen, om het tijdverlies 
goed te maken, en op den oorspronkelijk vastgestelden tijd het 
einddoel te bereiken. 

Onderstaand twee voorbeelden. 
\. Welken afstand moet men sneller afleggen om een verloren 

minuut in te halen, en zoo spoedig mogelijk weer op het oor
spronkelijke gemiddelde tempo terug te komen? 

De bovenste rij cijfers geeft in Kilometers de gemiddelde 
snelheid per uur. De vol,gende rijen geven het antwoord op 
bovenstaande vraag. Men verkrijgt dit antwoord, door van het 
cijfer, dat de gewone snelheid aangeeft, en van het cijfer, dat 
de beoogde snelheid beduidt, waarmede men het verlies wil in
halen, twee lijnen te trekken, die elkander regelmatig naderen, 
naar het gemeenschappelijk punt toe waar ze het eerst op een 
cijfer samenkomen. Dit cijfer, waarop beide lijnen elkander 
snijden, geeft het aantal kilometers aan dat in het aangenomen 
snellere tempo gereden moet worden. Aangenomen, een rijder 
denkt gemiddeld 60 K.M. te houden. Hij heeft een onvrijwillig 
oponthoud van eene minuut, hetwelk hij om op den goeden tijd 
aan te komen, door een snelheid van 80 lCM. per uur goed wit 
makel!. Hij trekt nu van de cijfers 60 en 80 de beide lijnen. Deze 
snijden elkaar op 4. Hij moet dus 4 K.M. in een 80 K.M. tempo 
rijden; daarna kan hij weder op de snelheid van 60 K.M. per 
uur teruggaan. 

Wil hij het verlies nog spoediger inhalen, en laat de sterkte 
van zijn motor een snelheid van tOO K.M. per uur toe, dan moet 
hij deze snelheid gedurende 2.5 K.M. houden, want de beide 
lijnen van 60 en 100 snijden elkaar op 2.5. 

Bedraagt de vertraging meerdere minuten, dali moet het op te 
zoeken aantal kilometers zooveel maal genomen worden als er 
minuten vertraging zijn. 
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Hieruit blijkt, dat het verlies van een minuut reeds over 
een korten afstand goed te maken is. Is het gemiddelde tempo 
zeer groot, zoo is de afstand, die met een grootere snelheid 
afgelegd moet worden, natuurlijk belangrijk grooter. 

11. Ten tweede maakt het Ivattsclle cijferbeeld het moge
lijk een ren-afstand (handicap) tusschen twee voertuigen te 
taxeeren. 

Bij voorbeeld: 
De eene rijder verliest 4 minuten, terwijl de andere de oor

spronkelijke gemeenschappelijke snelheid van 100 K. M. be
houdt. De eerste moet nu om zijn mededinger in ' te halen, 
73.320 K. M. met 110 K. M. in het uur rijden, dus viermaal 
het cijfer 18.33, waarbij de lijnen van 100 en 110 elkaar 
snijden. 

Men ziet hieruit, hoe moeilijk het vooral bij een wedstrijd is, 
een eenmaal geleden verlies weder in te halen. 
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TABEL 
van gelijkwaardige uitdrukkingen voor hetlingen 

HELLING UITGEDRUKT 
in een breuk 

in graden me' 
Ut! tot teller 

(a) (bi 

'I. 1/229 
'I, I/liS 
'I. 1/76 

1 1/57 
1'/. 1/46 
1'/, 1/38 
1'/. 1/33 
2 1/29 
211, 1/25 
2'/, 1/23 
2'/. 1/2 1 
3 1/19 
3'/. 1/18 
3'/,' 1/ 16 
3'1, 1/15 
4 1/14 
4'/. 1/13 
4'/, 
4'1. 1/ 12 
5 
5'/. 

1/ 11 

5'/, 
5'1. 
6 

1/10 

6'/. 1/ 9 
7 1/8 
8 
8'/. 1/7 
9 
9'/. 

la . 
1/6 

11 
11'/. 1/5 
12 
13 
14 1/4 
15 
16 
17 
18 1/3 
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in 
procenten 

(e) 

0.5 
1 
1.5 
1.5 
2 
2.5 
3 
3.5 
4 
4.5 
5 
5 
5.5 
6 
6.5 
7 
7.5 
8 
8.5 
8.5 
9 
9.5 

10 
105 
10.6 
11 
12.5 
14 
14.5 
16 
17 
17.5 
19.5 
20 
2\.5 
23 
25 
27 
28.5 
30.75 
33 

TOELICHTINGEN 

~, \\Oe~ g 
\1\" \\e\\ .a 

) 
aanlea: 

(a) Deze rubriek vermeldt he 
aantal graden van den hellings 
hoek. 

(b) De breuken geven de ver 
houding aan van "hoogte" to 
"aan I eg". . . 

(ei De getallen 10 deze rubne 
geven aan de "hoogte", indie 
de aanleg" 100 is. 

k 
n 

Maximumhelling van eenig e 
zware hellingen op Java: 
Gombel 14010 
Pielen 170/0 
Boentoe 200/0 
Pingit 20 0/0' 
Tempoeran 220/0 
Nagreg 25 0/0 
Poentjak 290/0 

• 

• 



DE JUISTE LUCHTDRUK VOOR BALLONBANDEN. 
De Goodyear Tire & Rubber Co. Ltd. heeft een nieuwe lucht

druktabel samengesteld voor Ballonbanden, welke het resultaat 
is van een geregelde bestudeering der Ballonbanden in .Service" en 
de proefnemingen van de Goodyear Ballon banden Experts. 

Wanneer de automobiel-eigenaar de hierin aangegeven luchtdruk
ken in acht neemt, zal hij het comfort van zijn wagen verhoogen en 
tevens een grooter aantal kilometers uit zijn banden weten te halen. 

Maar dan is een eerste vereischte dat de luchtdruk ook steeds 
op het juiste peil gehouden wordt. De druk in een Ballonband 
is uit den aard der zaak reeds laag, en een drukvermindering . 
van 5 tot 10 Ibs zou procentsgewijs een groot verschil op den 
totalen luchtdruk opleveren. 

Het rijden op Ballonbanden met te weinig luchtdruk is even 
schadelijk als het rijden op Hoogedrukbanden. welke bij een 
bepaalde belasting niet den vereischten luchtdruk bezitten . 

De schade, welke ontstaat bij het rijden op Ballonbanden 
met te weinig lucilldruk, openbaart zich meestal in kneuzingen ' 
(bruises). Wanneer een Ballonband met te weinigluchtdruk 'over -, 
een steen of een ander voorwerp rol!, dan zal de band zoo z;waar ' . 
ingedeukt worden, dat de zij wand tusschen h,et voorwerp en de ~. 
velg bekneld raakt en breekt, zooals een ijzerdraad op een ;hard 
voorwerp geplaatst gebroken kan worden door een hamersl~g. ':\ 

Automobilisten, wier wagens uitgerust zijn ' met Ballon banden, 
dienen er steeds zorg voor te dragen, dat de luchtdruk nooit lager' 
komt dan 10~/~ beneden den aangegeven luchtdruk; bijv. bedraagt 
de aangegeven luchtdruk 30 Ibs, dan is de minimum luchtdruk 
27 Ibs. In dien toch met een lageren luchtdruk gereden wordt, 
dan moet dit den band absoluut schade berokkenen. Volgens 
verklaringen der Goodyear Ingenieurs, zullen Ballonbanden bij 
eenzelfde verzorging die de doorsnee automobilist zijn Hooge
drukbanden geeft, een even groot aantal kilometers behalen. 

Alvorens gebruik te maken van onderstaande tabel, behoort 
de automobilist eerst het gewicht van zijn wagen te bepal'en. 
Hij kan dit doen door óf den plaatselijken agent te raadple
gen óf door den wagen zelf te wegen . In het laatste geval 
wordt eers t het voorste en daarna het achterste gedeelte van 
de auto met een normale personen-belasting op e.en weegbrug 
geplaatst. De helft der respectievelijke gewichten geeft de juiste 
belasting per wiel aan. Vervolgens kan men onderstaande tabel 
raadplegen ter bepaling van den juiste luchtdruk. 
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Laad- en luchtdruk tabel voor ballondraadbandeh. 
Doorsnede band en belasting per wiel . . 

L~rCuh~.- 1 440 1 4.75 ~~5.77 1 6.00 1 6.20 1 6.75 17.30 

20 Lbs. 

22 

24 

25 

28 

30 

32 

34 

3 

3 

4 

4 

6 

8 

0 

2 

205Kg. 

225 

250 

270 

295 

315 

"340 
--
360 

385 

-Kg. -Kg. 

265 -

290 -
315 330 

340 355 -
"365 380 

390 405 

410 430 

'455 
~ 

-
500 

• Maximum laadvermogen. 

-Kg. -Kg. -Kg. -Kg. -Kg. 

315 335 385 410 455 

345 365 420 445 500 

370 400 455 480 545 

400 430 "490 515 "'590 
-- --

425 *450 520 555 635 
~ 

'450 495 '590 
-- --

480 625 

5\0 660 

525 

Laad- en Luchtdruk tabel voor ballon hielbanden. 
Doorsnede band 4.40. 

Luch!- 1 
druk 115 130 

1 
145 

1 
4.40 

1 l 
20 Lbs. 150 Kg. 200 Kg. 300 Kg. 205 Kg. 

22 200 250 350 225 

25 250 300 400 270 

30 ·300 350 450 320 

32 '400 '500 "340 

-Kg 

520 

570 

620 

570 

720 

·170 
-
820 

870 

. 

De beste resultaten zullen verkregen worden, indien de be
lasting der banden per wiel niet de onderstreepte overschrijdt. 
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Bui!en de bebouwde kom 
mogen andere .ignalen ge· 

bruik! worden 

Art: 25, 
Stoppen op politiebevel 

Art: 216 S. W. 
Niet opvolgen vlh. politiebevel 

Art: 494 (6) S. W. 
Belemmering verkeer 

Art: su S. W. 
Stremming verkeer 

fl -+- ;; ..... 
~ -
-+ 

Bebouwde kom 

Art: 21 (1). 
Na zonsondergang op den openbaren 
weg voorzien van 2 helder wil lichl 

slralende lanlaarns 

Ar!: 29 (5). 
In de bebouwde kom de 

hoorn te gebruiken 

Verblindende verlichling 

Art: 13, 
Zoodanig !e rijden of mei zoo'n danige 
snelheid dat de vrijheid van hel verkeer 
op dien weg word! belemmerd of in 

gevaar gebracht 

• Art: 6-1e. 

Art: 14. 
Stilhouden en motor in rusl brengen 
wanneer veiligheid verkeer zulks vorderl 

{[--= 
- - Regels van den eg 

(uitwijken en inho en) 

:-• ~W' 

Art: 20 (1). 
Mond-, hand- of mrchanischen hoorn. 

Art: 20 (2). 
Hoorn voor auto: Zware. Voor mo!orrij

wielen: schelle toon 

Art: 20 (3), 
Hoornsignaal wann~er vei
ligheid verkeer zulk. voor

dert 

Arl: 6 (3). 
Rijbewijs. 

Bes!. Dir: B.B. ddo. 50 Juni 1917 
No. 1091/A.P. Kleur "groen" 

Art: 16. 
Aulo zonder voldoend toezicht op 

den openbaren weg laten slaan 
anders dan mei in rust lIebrachlen 

molor 

Art: 6-1e. 
Nummerplaat 

Be.1. Di" B.B. ddo »6-17 No. 1092/A.P. 

Arl: 20 (4). A-324 
Art: 5. Art: 3-4 

Art: 15, Waarschuwinll<borden 
Bes!. Dir, B.B. ddo. -X) Jun. 1917 No. 1090/A.P. 

Gebruik open uillaal in de bebouwde 
kom verboden Art: 6-2 •• 

Ernstige rookhinderinll voor 
overige gebruikers von 

den weil 

LOCALE VERORDENING ddo . ........................ -

Nummerbewijs 
Bes!. Di,: B.B, ddo. -X) Juni 1917 No. 

1091/A.P. Kleur .. lIrij." 

Bes!. Dir: B.B, ddo, jO Juni 1917 No. 
1092/A.P, Verlichtingmerkplaat Arhkel 5. 

Art: 23 (I). 
V oorlbewegen van rij-voertuig door 

automobiel 

G. C. T. Vin Dorp ei Co. Semarang-So .. abaia-Bandoeog 


