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Deze keer in "Kreidler Krabbels":

7. "Het Sterwiel" : een blijspel-drama met happy-end.

2. Kreidler Privé: gniffelen met een grote sohep zout;
geruchten uit ons roerige 2-wiel
wereldje. Gaat Jan Jonker scheiden?
Lees het fijne ervan op

3. De Kwartaal t opper: een nieuwe best-seller op

4. Kreidler Promotie: het is eigenlijk te gek wat Van Veen
voor zijn dealers doetl

pO-9- ? '•

pag. 9.

pag> 10.

Miss Kreidler verkiezingen; aan het
woord dealer Juffermans uit Purmerend pag. 12.

5. De Dealer Top 20: verrassende ontwikkelingen*...
onzekere afloop. Wie gaat er naar
Tbiza3 Malloroa of Tenerife? pag. 14.

Het schokkende relaas van de handelaar 3
die pessimisten zijn winkel uitkijkt! pag. 16.

6. De Tip van het
Kwartaal:

7. Lieve Rinus:

8. Van Veen Varia:

9. Voor u gelezen:

l O,Karikatuur:

vindingrijke dealer verdient even ƒ 100 3—pag. 20.

aangrijpende problemen op verfrissende
wijze benaderd door Rinus pag. 27.

een nieuwe rubriek

omdat u het te druk heeft om dat zelf
te doen. pag. 23.

wederom een onverbiddelijke kraker van
cartoonist Hans Robijns pag* 24.

Reacties graag schriftelijk aan de redactie van Kreidler Krabbels,
Haarlemmerweg 518 in Amsterdam.

"Kreidler Krabbels" verschijnt elk kwartaal en wordt verspreid onder
een selecte groep Kreidler-enthousiasten.

Azende keer: "bloedig drama in landelijk Winschoten".



"HET STEfiWIEL"

(of: hoe een blijspel bijna een drama werd) slecial

Hoofdrolspeler in het blijspel-drama is de Kreidler "Super Star"3 een
robuuste 40-er^ (silver) grijs aan de slapen^ met een krachtig aluminium
onderstel; we noemen hem verder maar kortweg "Super Star".

"Super Star" gaf zijn premiere in het mekka van het vaderlandse twee-
wieier toneel, de RAI in Amsterdam.

Hetwerd een stormachtige premiere. Samen met zijn tegen-speels ter3 een



fraai gelijnde, oranje-kleurige
"Super Star" wist onze held het pu-
bliek aan zijn voeten te krijgen»

Een langdurige staande ovatie beëin-1

digde dit eerste optreden van een
nieuw super-talent waar het verwende
publiek., gezien de vele open doekjes
kennelijk op heeft gewacht.

Wat zich na sluitingstijd in de koele
hallen van het RAI-gebouw heeft af-
gespeeld is niet geheel duidelijk
geworden.
Feit isj dat "Super Star" kort na de
premiere aankondigde, dat zijn na-
komelingen vanaf eind april -1976 hun
opwachting zouden maken bij de
honderden lokale theaters in den
Iande3 alle behorend tot de Kreidler-
dealer keten, onder de straffe leiding
van het Van Veen-syndicaat.

Hij bezwoer, dat hij zich ogen-
blikkelijk in de privacy van zijn
10-slaapkamer-met-zwembad-bungalow
zou terugtrekken om het verzuim
goed te maken.

Rij voegde het woord bij de daad
en fegin juni druppelden de fabel-
achtig mooie onderstellen binnen
in de Kreidler-kliniek, waar de
knappe chirurgen voor ogenblikke-
lijke transplantatie zorgden.

Zo konden dan eindelijk een WO-tal
Kreidler-theaters hun poorten voor
het publiek openstellen en de rest
zou spoedig volgen.

Zo leek het.

Een snelle vogel, die "Super -Star".
Zo leek het»

Zoals zo vaakj ging snelheid ten
koste van afwerking. Zelden was ons
Oud-Hollands spreekwoord: "haastige
spoed is rommel in je hoed" zo van
toepassing.

Inderdaad stonden eind april f-Super
Stars" nakomelingen schitterend
opgelijnd in de kraamkamers van de
wereldberoemde Kreidler-kliniek in
Stuttgart, maar een kind kon zien
dat er iets mis was.

Waar waren die krachtige aluminium
onder s tellen 3 waar de "Super Star"
senior ovaties mee had geoogst?
Senior zelf was er knap verlegen mee.

Met het schaamrood op de kaken moest
hij toegeven, dat hij in de haast
iets vergeten was.

Het begon met wat praatjes in de
roddel-rubrieken, Henk van der
Heulen wist in de Telebraaf te
melden, dat "Super Star" een
instorting nabij was.

Half juni gaf de lijfarts van "Super
Star" een persconferentie.

Wat hij te zeggen had was kort, maar
de klap kwam aan.

"Als gevolg Van overspanning mag
"Super Star" tot eind juli op
halve kracht werken; daarna zal hij
tot september absolute rust voor-
geschreven krijgen".

Daar zitten we dan met de gebakken
peren. Nauwkeurige berekeningen leren
ons, dat tot eind juli slechts 2/3
van de Kreidler-theaters3 die de
"Sterwiel-show" geboekt hadden,
van "Super Stars" kunnen worden
voorzien.



Laat staan, dat de shows die het éérst draaiden, geprolongeerd zouden
kunnen worden*

Goed,pech gehad,

Maar Van Veen zou Van Veen niet zijn, als er niet voor een passende
oplossing in een netelige situatie gezorgd zou worden* Die oplossing
is gevonden»

Daarom nu over van het toneel, naar de dagelijkse realiteit,

U heeft het begrepen. Er zijn leveringsproblemen met ons top-model,
de "Super Star" met sterwielen.
Maar we hebben de oplossing voor U klaar liggen; let goed op!

Tot eind juli worden bestelde "Super Stars" mondjesmaat uitgeleverd;
daarna komt de productie in september pas weer op volle toeren.

Maar U moet nu verkopen. Het is nu verkoopseizoen. Uw klanten willen
nu rijden.
Daarom doet Van Veen een schitterend voorstel.

Voor alle "Super Stars", die op 33 juli a.s. bij ons door U besteld
zijn en niet uitgeleverd konden worden, ontvangt U een Super Cockpit
+ een waarde-coupon.
Deze waarde-coupon geeft een koper van een Super Cockpit het recht
op een reductie van maar liefst 50% op de bruto-prijs van een set
losse sterwielen.

Deze sets zijn los leverbaar v.a. l januari 1977;
bruto-verkoopprijs ƒ 450,— incl* BTW. Uw klant betaald slechts ƒ 225,-
incl. BTÏÏ.

Hoe gaat dit in de praktijk?

7. Op 31 juli maken wij de balans op van de niet uitgeleverde bromfietsen
type "Super Star" met sterwielen.

2. Wij zenden U, in plaats van de bestelde "Super Star" de uitvoering
Super Cockpit.

3. U ontvangt tegelijkertijd net zoveel waarde-coupons als bromfietsen,
plus een extra-faktuur, ter hoogte van ƒ 770,— excl* BTW, per set
sterwielen.

4. U verkoopt een klant, die een "Super Star" wil hebben, een Super
Cockpit en geeft hem bij aflevering een waarde-coupon.

5. Na 7 januari biedt Uw klant deze waarde-coupon bij U aan en hij
ontvangt dan, tegen inruil van zijn oude wielen, met bijbetaling
van slechts f 225,— een nieuwe set sterwielen.



6. De door Uw cliënt ingeleverde oude wielen mag U geheel gratis
behouden. De banden moeten worden overgelegd op de nieuwe wielen.

7. Uw inkoopprijs voor een set sterwielen (zonder binnenwerk) is ƒ 170 3-
netto netto, excl, BTW (zolang de coupon-actie duurt!)

8. Vanaf .7 januari 397? ontvangt U automatisch van ons net zoveel sets
wielen^ als U coupons ontvangen heeft*

9t De extra-factuurj die U gelijk met de waarde-coupon ontvangt, moet
uiterlijk op SI december a,s, zijn betaald.

W, De coupon-actie start op 31 juli a, s. en loopt zolang door3 tot de
complete bromfietsen van het t'^pe "Super Star" weer normaal leverbaar
zijn.

a* U kunt direct vevkoven.

b. De klant betaald minder dan het versch^l tussen
een Cockpit en een "Super Star".

a. U houdt zr noi een extra-stel wielen (met 160mm

Op deze manier helpt Van Veen zijn dealers uit de brand. U en w^j laten
Kop met hangen.

ïde vinden, dat deze Special moet eindigen met een verklaring voor de
vertraging in de sterw^el leverantie.

Kreidler stelt de allerhoogste eisen aan zijn producten. Alle
aluminium wielen worden vóór montage geröntgend. De geringste afw^jking
velt onverbiddelijk het vonnis: "vermetieren".

Het uitval-vercento.qe ^s te groot.
gieten moeten worden aangemaakt.

Vandaar.



RODDEL UIT DE BRANCHE

(Kreidler Privé)

Naar verluid, probeerde Westerterp op een bloedhete zondag zélf eens
een snorfiets. Op de strandweg in Scheveningen reed hij achter twee
fietsende meisjes in bikinis.
Hij kon ze niet passeren en na ongeveer een kwartier draaide een
van de meisjes zich om en zei: "Geef nou maar eens gas, ouwe
snoeper!"
Een dag later werd hij gesignaleerd op een opgevoerde Kreidler.
Een minister wil tenslotte ook wel eens de blits maken.

-O»
Flandria bij postorderbedrijf Wehkamp. Eerst 7 dagen op zicht en dan
pas besluiten. Een ding is zeker; een bij Wehkamp gekochte bromfiets
is goed ingereden!

-0-
Voor de Amsterdamse Kreidler dealers : Wim Kramer is eigenaar gewor-
den van de Van Veen showroom op de Willem de Zwijgerlaan. Hij gaat
zich in Kreidler specialiseren. Zegt Wim Kramer: "Nu krijgen ze pas
écht concurrentie"!

-0-
Op de il- in Assen is Jan de Vries gesignaleerd in de pits. Hij was
druk L'-\e weer met Kreidler motorblokjes. We zagen hem nog even
fluist, ren met Angel Nieto. Zou Nieto dan tóch met een Kreidler-
blokje de TT 50-cc gewonnen hebben? Ex-Jamathi monteur Jan Thiel
wilde het gerucht noch ontkennen noch bevestigen.
Zeker is, dat de Duitser Rittberger een week later in Francor-
champs de eerste plaats haalde met een Van Veen Kreidler „

-0-
Peugeot straks te koop bij Wastora? Het zou een typische Molenaar
stunt zijn- Eerst tegen een zacht prijsje de cadeaus leveren aan
Peugeot, en vervolgens zelf Peugeot gaan verkopen.
We houden u op de hoogte.

-0-
Jan Jonker gaat op 15 augustus scheiden van Van Veen.
Hij heeft zich verzoend met zijn oude liefde: Peugeot!
Zou Jan Jonker dan toch de RAI-statistieken verkeerd geïnter-
preteerd hebben? In ieder geval voelt hij zich weer jong en
gelukkig,
Kreidler privé wenst hem en zijn charmante gezellin een voor-
spoedige toekomst.

-0-
Gehoord op de RAI:

Bij de Kreidler Super Star: "Meneer, zijn die plastic wielen nou
wel sterk genoeg?"

Bij de Kreidler wegracer: (jongen tegen z!n meisje:) "Dat is nou
die machine, waar Jan de Vries wereldkampioen op werdV
Het meisje antwoordt : "Nou, ik vindt het maar een lullig brommertje11

(Dag Jan. red.)



Topper van het kwartaal.

STUURKAP "TOP STAR"

Een volledig eigen ontwerp3 ver-
vaardigd uit Luran "S" kunstslof.

Deze schitterende stuurkap wordt
geleverd in de kleuren:

wit
zwart
zilver/zwart>
combinatie

hefc
Vuartaai

-ƒ T.15>-e
-f 115,-ex.BTff

-ƒ 135,-ex. BTW

Alle met getinte perspex
koepel, (rookglas effect) > en
compleet met bijpassende, ver-
chroomde bevestigings-beugels. Gebruik werd gemaakt van een duurzame
twee-componenten Iak3 afgewerkt met een beschermende blanke lak-laag.

Vanaf 10 juli worden de Kreidler grossiers bevoorraad.
De prijzen blijven ter introductie geldig gedurende het gehele 3e kwar-
taal van 1976.

MAAET-JÜNI.

RH Qfand Sport - accessoire uitvoering.
"-dioos succes werd de Grand Sr;, r uitvoering^ ondersteund door

een poster-actie.
-V=7 -;. r;;" aanvragen overtreft de bc-.ï--:-:-;oaciteit zodanig^ dat op dit
~:~-:--.- z-' : levertijd van 2-3 maanden := :ntstaan.



ESomoni

NATUURLIJK LATEN WIJ U OOK DIT KWARTAAL NIET AAN UW LOT OVER.. WIJ STEUNEN
U. ER EEN GEWELDIG KREIDLER-JAAR VAN TE Ï4AKEN.
HOE? LET MAAR EENS OP.

ADVERTENTIE-CAMPAGNE

U heeft hem al gesignaleerd. In de
krant of in de Panorama. De "Eeu-
Boys"- advertentie waarmee wij
de Kreidler Kopers Uw zaak binnen
drijven, U zult hem nog vaker
terugzien.

EN VERDER.

Hey boys...Wie rijdt er
het eerste met het

Aluminium Sterwiel?

fteWHsophetsterwlel!

KreMter: europese topklasse.

In het motorsportblad "MOTO r?2"
zijn wij deze zomer een vaste
adverteerder. Gedurende vele we-
ken achtereen zal onze RS-adver-
tentie hierin pronken. Natuurlijk
op groot formaat* Dealers die
een RS motorfiets bij ons be-
stelden, worden beloond. Hun
naar/i^ adres en woonplaats wordt
in de advertentie opgenomen.
Kost ze niets!
Deze RS dealerlijst kan wekelijks
worden uitgebreid.

Ook voor U is ruimte gereser-
veerd .
Zorg dat U erbij bent l

FOLDER-MATERIAAL

De nieuwe KREIDLER-folder is in-
middels bij U gearriveerd, U
vindt hem mooi, dat hebben we
al gehoord.

-Jan de Vries. Bijvoorbeeld voor
de officiële daad bij Uw (her)
opening- Steeds vergezeld van de
originele "Van Veen Kreidler"-
we grace r.

-Poster (RM SUPER STAR3 Angel ÏJieto
op Van Veen Kreidler). stickers
of (in bruikleen) een spandoek.
Kreidler-liohtbakken? Voor een
vriendenprijsje kunt V er een aan
Uw gevel hangen,

-Wij stellen een advertentie voor
U op. Of leveren het materiaal
daarvoor. Bijvoorbeeld een zwart/
wit opname Van de RM SUPER STAR.
Geschikt voor een fraaie afdruk
in de krant.

-Anthony Parker en zijn geweldiae
"VIDEO-DRIVE-IN-DISCOTHEEK". Daar-
over straks meer.

~,-;ilt U het weer helemaal gaan "'ma-
ken" met KREIDLER? Bel ons even.
Telefoon 020-845555, toestel 41.

We vinden altijd wel iets dat in
Ou straatje past*



KREIDLER PROMOTIE

In een groot aantal plaatsen in Nederland
zal het de komende maanden weer eens flink
uit de hand gaan lopen. De jeugd zal zich
in hoofdzaak ophouden in en rond de zaak
van de plaatselijke Kreidler-dealer.
De bioscoopexploitant kan zijn personeel
naar huis sturen. Caféhouders zitten op rozen als ze het geluk hebben
te zijn gevestigd in de nabijheid van de Kreidler-dealer.
Zelfs de Rammonds worden aan hun lot overgelaten. Een zeer ongewone
situatie die een grote oorzaak moet hebben.
Die is er dan ook:

ANTHONY PARKER IS WEER BEZIG

Velen van U zullen hem nog kennen.
De swingende drijfveer achter
de "KREIDLER GRAND PRIX SHOW",
waarin hij een aantal jaren ge-
leden door Nederland trok en het
"grand prix' mode l van Kreidler
hielp introduceren. Een zeer ge-
slaagde happening3 waar wij met
plezier aan terugdenken.

Anthony is trouwens nooit wegge-
weest. Drieëndertig jaar nu en
woonachtig in Budel:

A.P.; "De "drive-in-discotheek",
noem'mi j maar gerust de gees-
telijke vader ervan.
Ik heb het lang genoeg gedaan
om te mogen zeggen: nu wil ik
iets heel anders gaan doen.
Toen kreeg ik dit idee: de
VIDEO-DHIVE-IN-SHOW. Daar ga
ik Nederland helemaal gek mee
maken.

Vraag niet wat het gekost
heeft om het idee te reali-
seren".

We vroegen het toch en kregen te
horen: 270.000,—.
Daarvoor heeft hij dan wel een
video-bus waarmee hij "de show
steelt".

Een spectaculaire presentatie.
Uniek op de wereld^ verzekerde
Anthony Parker.

In de zijwanden van de bus, werden
8 monitoren ingebouwd. Hierop
Verschijnen de beelden die ter
plaatse worden geschoten door een
aantal kleur en-corner a's*
Terwijl de toeschouwer op de ene
monitor Anthony hoort, doen op
een andere monitor de Rolling
Stones het aanwezige vrouwelijke
publiek bijna in zwijm vallen.

Een interviewtje met zomaar iemand
uit het publiek, een gesprekje
met de winkelier, Anthony maakt
spektakel. Een gladde plaatprater
er. formidabel showman.

77



Onbetwist hoogtepunt van zo1 n
spektakel: DE MISS KREIDLER
VERKIEZING.
Naast alle kwaliteiten die we
eerder aan Anthony toekenden, be-
schikt hij over een duidelijke
kennis van zaken op het gebied'
van vrouwelijk schoon.

Uit het aanwezig vrouwelijk po-
tentieel kiest hij met veel zorg
onze miss, waarbij als criteria
gelden: Kreidler-kennis, gevat-
heid en uiterlijke kwaliteiten.
Met de volgorde heeft Anthony nog
wel eens moeite.

Een aantrekkelijk competitie-
systeem, dat erop neerkomt dat
een in plaats A gekozen miss,
haar titel mag verdedigen in
plaats B, plus een aantal leuke
prijzen, maken deelname extra
aantrekkelijk.

De drempelvrees wordt definitief
weggewerkt als Anthony de kandi-
daat-miss op haar gemak stelt en
haar een plaatje-in-de-krant
belooft.
Zelfs het verlegen vlindertje
vanuit de achterste regionen
ontpopt zioh aan de zijde van de
geroutineerde kwismaster als een
erg adremme "tante" die niet op
haar mondje blijkt te zijn
gevallen.

Bij het neerschrijven van deze
lofprijzingen baseren we ons niet
meer op onze goede ervaringen
van enkele jaren geleden.

Wij testten Anthony Parker en zijn
VIDEO-D8IVE-IN-SBOW grondig uit
tijdens een happening bij Uw collega
Juffermans uit de Zuidoost Beemster.

Juffermans ' zaak bevindt zich op -,
een flinke steenworp afstand van
Purmerend >

Purmerend groeit snel en daarmee
groeit ook de vraag naar twee-
wielers*
Juffermans wil gelijke tred hiermee
houden, em vindt de oplossing in
het openen van een filiaal in de
gemeente Purmerend zelf.

rt^KS?*****

öMS»—-* *8|s!5§§£1
g^CT^SwB KB^SaiHW *Èo

*fflc^
. -...rDe«liElERS_.M.ni:K

Purmerend kende Juffermans al. Daar
had hij al voor gezorgd via de
plaatselijke krarit&n, waarin hij
een regelmatige adverteerder was.
Maar Juffermans is te ambitieus
om het daarbij te laten.

"Ik wil dat ze van me dromen", ver-
trouwde hij ons toe, toen hij om
advies aanklopte.
"Ik wil mijn naam erin stampen,
zoals op de lagere school de
tafel van 5 erin wordt gestampt".

.Va het nodige gepieker van onze
kant kwam de oplossing op tafel.
Anthony Parker kon aan de bak!

de voorbereidingen.

Er kwam nogal wat voor kijken.
1o moest de plaatselijke politie
morden ingeseind.
Problemen leverde dat niet op.

~»ij maakten de advertentie op.
Zx zorgden ervoor dat de kranten
cok redaktioneel aandacht aan



het komende gebeuren gingen
schenken.
In ons enthousiasme kondigden
we de introduktie van de SUPER
STARS aan..

DE SHOW.

Wie beter dan de heer Juffermans
zelf kan daarover oordelen:

"Formidabel! Wat een artiest.
Een prima happening.
Als Purmerend de naam Juffermans
nu nog niets zegt "

Juffermans vervolgt: "En dan de
napublioiteit. Niet te geloven.
Dat is nog eens voordelige re~
klame. De kranten stonden een
week later nog bol met verhalen
en foto 's.
En alleen maar enthousiaste reak-.
ties gehad.
Zelfs van oollega-winkeliers hier
in de buurt.

en MISS KREIDLER?*

werd de 27 jarige Agatha Hoekstra
uit Oost Knollendam. Een mooie
miss.
Anthony had opnieuw de roos ge-
troffen. Wat zij het leukste had
gevonden?

"De plaatjes in de krant natuur-
lijk. Samen met Anthony Parker
en Jan de Vries.
Agatha: moest je mijn vriendin-
nen zien. Die stikten bijna van
jaloezie. En nu mijn titel ver-
dedigen. Lijkt me erg leuk.
Waarom ik meedeed? Ik moest wel.
Van mijn vriend.
Ëïj rijdt al jaren op een kreid-
ler en hij hoopte dat een
kreidler Super Star de hoofd-
prijs zou zijn. Zou hij wel
willen. Laat hij daar maar
lekker voor gaan sparen."

Tenslotte laten we mevrouw
Juffermans nog even aan het woord:

"EET LEEK HIER WEL EEN NOS STUDIO"

En daarmee lijkt ons deze
Kreidler-happening in Purmerend
het best gekenschetst.

Voor de geïnteresseerden onder
U het volgende:

Anthony Parker heeft een volle
agenda.
Maar er zitten nog enkele open
plekken in.
Zorg ervoor dat Uw naam op zo 'n
plek kan worden ingevuld*.

Doe het snel.
Reserveer telefonisch via onder-
getekende*
De kosten? ƒ 15003~ all in (excl.
BTW).

7 J?



DEALER TOP 20

(en de Tip-20)

juli 1976

Ongelofelijk!

Zoveel reacties als de dealer Top 20 opleverde.

Nog nooit zijn onze vertegenwoordigers met zoveel nieuwe moppen en grappen
naar de maandelijkse verkoopvergaderingen gekomen*

Wat zijn ze vorstelijk onthaald tijdens hun werkbezoeken aan onze dealers.
Nimmer tevoren hebben ze zoveel opgewekte gezichten gezien.
Onze motorfiets-verkoop bereikte ongekende hoogten; zelden werden ons
zoveel verbouwingen gemeld; de show-activiteiten zijn de pan uit gerezen.

U heeft het goed begrepen; daar waren punten mee te verdienen voor de
enige echte dealer Top 20!

De origineelste vondst kwam uit het rayon Limburg/N. Brabant.

De redactie ontving een geluidsbandje waarop een Kreidler-dealer, gesteund
door zijn vrouw en een monteurs-koortje, een schitterende Kreidler-ballade
ten beste gaf.

Een riante plaats op de hitlijsten is thans zijn deel.

Nog ëën dringend verzoek tot slot.

Vertegenwoordigers hebben van huis uit sterke magen. Maar er zijn grenzen.
Koffie schenken levert natuurlijk punten op maar overdrijft U het
alstublieft niet!

Het gaat een beetje op omkoperij lijken, als onze mensen pas na het nuttigen
van 3 volle potten verse koffie kunnen ontsnappen.

Op de volgende pagina's de complete hitlijsten van dit kwartaal.
In de eerste kolom de verdiende punten. In de tweede kolom (tussen haakjes)
de punten van de eerste hitlijst. In de derde kolom het totaal aantal
verdiende punten; van groot belang bij de vaststelling, wie zich in 1976
dealer van het jaar mag noemen.

Kom opl Kreidler Dealers. De race is nog volledig open!

P.G. Beszeisen

U



1.
2,
3,
4.
5.
6,
7,
8.
9,
10..
11,
12,
13.
14.
15,
16,
17.
18.
19.
20.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
L5.
16.
L7.
L8.
19.
20.

TOP 20

Jansen Arnhem
de Kr ui j f Amersfoort
de Geus Oud Beijerland
ten Duis Goor
Jager Leeuwarden
Molenaar Lopikerkapel
Hulsink Wierden
Casteelen Hilversum
Rehorst Den Haag
Hulshof Rheden
de Graaf Rotterdam
Smit Almelo
de Jong Amsterdam
Altena Genemuiden
Ni jenhuis Groessen
Schilder Alkmaar
Hellemons Breda
Maas Winschoten
Domselaar Woudenberg
den Hollander Werkendam

TIP 20

Sloos Nijmegen
Boonen Ermelo
Klaassen Axel
Juffermans Purmerend
Obers Deurne
Lemmens Nieuwenhagen
Schietecat Breda
Brama Borne
Veldt Haarlem
v. d. Boomen Valkenswaard
Soeteman Dordrecht
Hinrichs Harlingen
Dijken Lemmer
Lintsen Tolkamer
Zwanikken Baarn
Boer Maassluis
van Ommen Wezep
Jeremiasse Goes
ierben Gulpen
Sluman Drachten

40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

(38)
(40)
(35)
( 9)
(33)
(37)
(34)
( 0)
(16)
(30)
( 6)
(39)
(36)
(23)
(21)
(31)
(25)
( D
(20)
( 0)

(19)
( 7)
( 0)
( 4)
( 0)
( 0)
(14)
( 0)
( 0)
( 0)
( 0)
( 0)
( 0)
( 0)
( 8)
(18)
( 3)
( 2)
( 0)
( 0)

78
79
73
46
69
72
68
33
48
61
36
68
64
50
47
56
49
24
42
21

39
26
18
21
16
15
28
13
12
11
10
9
8
7

14
23
7
5
2
1

met stip.

met stip.

met stip.



Kreidler-dealer van het kwartaal Wim Jansen:

"Kom maar vroeg",, had hij gezegd toen we de afspraak maakten voor dit
interview. Vroeg was het wel3 althans vroeg in de middag en dat was de
bedoeling niet geweest*
Ik stapte dan ook schoorvoetend binnen.

Uit de indeling van zijn, pas
helemaal verbouwde_, zaak spreekt
logica.
Vooraan de bromfietsen_, achterin
de fietsen. Het accent ligt
duidelijk op de bromfietsen.
In het bijzonder de zware
bromfiets.

Wim Jansen zou later uitleggen:
"Een fiets verkopen is kinder-
werk. Daar vind ik nauwelijks
enige voldoening in.
Aan een bromfiets is veel meer
eer te behalen. Heb je hem de
deur uit, dan is daarmee het
doek nog niet gevallen.
Integendeel.

De klant komt terug. Voor zijn
service3 onderdelen^ verzekering,
se :zde, accessoires, noem maar op*
? als er een nieuw model uitkomt.

Das. komt hij inruilen. "

winkel was vol met klanten.
. ::egon te vrezen dat ik ongelegen

'_\r~. Dat bleek erg mee te vallen.

"Even een paar klanten helpen., dan
'<^n we even tijd", zei Wim opti-

nrïstisch.

: rongeman die gelijktijdig met mij
mar binnen was gekomen bleek intussen
nteresse te hebben in een zware
- -.^i



Mijn belangstelling werd gewekt,
toen duidelijk werd dat we hier
niet te maken hadden met een
Kreidler-fan.

Mistroostig keerde ik me af en
trachtte me ermee te verzoenen
dat deze jongeman straks op een
concurrerend merk zijn weg door
de Arnhemse straten zou gaan
zoeken.
Niet veel later zie ik dezelfde
jongeman op een Kreidler weg-
rijden.
Ik sta perplex.
Wim Jansen niet. Hij geeft geen
krimp. Vit niets blijkt dat hij
zojuist uit een onmogelijke hoek*

heeft gescoord.
Rij verontschuldigt zich slechts
met: "Kwestie van een paar mis-
verstanden rechtzetten, meer
niet", en stapt op zijn volgende
klant af. Klasse!

Een zeer enthousiaste Kreidler-
dealer, deze Wim Jansen.
Kreidler-gek bijna.

Elf jaar geleden gestart met
Kreidler en inmiddels al weer
15 jaar als zelfstandig twee-
wie lerhande laar, in het vak.
De fijne kneepjes geleerd in
Eist bij een plaatselijke
handelaar, die nu een prima
collega is.

Als we ons uiteindelijk hebben
geïnstalleerd in de gezellige
huiskamer, die een Middeleeuwse
sfeer ademt, geeft Wim Jansen
toe:

"Zonder Coby-, mijn vrouw, had ik
het nooit zover geschopt. Vier
kinderen hebben we; toch ziet
ze kans haar portie bij te
dragen in ons zakelijk succes.
Met haar vrouwelijke intuïtie
is ze op de hoogte van alles
wat zich in en rond Arnhem
afspeelt.

Mijn concurrenten hebben geen
geheimen voor haar.
Toch komen mijn kinderen niets

tekort. Een prachtvrouw.
Trouwens mijn succes is het succes
van een heel team. Inclusief mijn
monteurs. Prima vakmensen, waarvan
de een al meer dan 10 Jaar en de
ander al 4 jaar bij mij werkt.
Het bevalt ze blijkbaar. Er is
een vertrouwensband gegroeid.
Zij weten wat ze aan mij hebben en
ik weet wat ik aan hun heb.
Ideale situatie.

Praten met deze Wim Jansen blijkt
een van de lastigste opdrachten
uit mijn nog prille journalis-
tieke 'Loopbaan.
Onrustig schuift hij heen en weer
op zijn stoel.
De telefoon laat hem nauwelijks
met rust. Het is middag.
Wim Jansen voelt zich schuldig. Dit
is geen éijd om te praten, dit
is een tijd om te werken*
Zijn vrouw Coby schuift even bij.
"Eet is even rustig in de zaak",
zegt ze»
Deze mededeling redt mijn verslag.
Hij blijft zitten.

Eenmaal samen pratend blijken ze
niet meer te stuiten. Mijn pen
snakte naar adem aan het einde
van hun verhaal, waarvan ik als
interessantste feiten noteerde:

"Optimisme staat bij ons heel
hooo in het vaandel.
Een pessimist schop ik het liefst
de zaak uit. Een vertegenwoordiger
die zeurt over een teruglopende
tweewielermarkt kan s'n order
wel vergeten.
Gaat het wel wat minder in de
tweewielers? Dat maak ik dan zelf
wel uit. Bij mij vind je dan in elk
geval het bewijs dat het, bij een
optimistische benadering, nog
altijd goed kan gaan.
Zelfs elk jaar een beetje beter.

Ik doe veel voor mijn klanten.
Erg veel. Voor de deur staat een
splinternieuwe servicewagen.
Staat dag en nacht gereed om
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service te bieden waar nodig,
Kostbare grap maar het komt er
uit. Reken daar op. Mijn klant-
en stellen vertrouwen in mij.
Geen 99 maar WO %. Daar stel
ik dan ook 300% service tegen-
over.
Tenslotte kan de liefde niet
van één kant komen.

Beduvelen doe ik niemand. Heb
ik nooit gedaan ook. Dat weten
ze.
Daarmee heb ik de situatie ge-
schapen dat mijn advies bijna
blindelings wordt overgenomen.

Begrijp jij nu dat ik zoveel
Kreidlers verkoop?
Trouwens* je stond er net met
je neus bovenop l

Echt de pest erin krijg ik
als iemand zegt: "Een
Kreidler is zo duur tegen-
woordig". Slaat helemaal
nergens op. Akkoord* Twaalf
jaar geleden kostte dat
ding zo'n 1000 piek. Moet
je natuurlijk niet vragen
wat je ervoor kreeg.
Zouden ze vandaag nog :--een
1000 piek voor willen
betalen.
let ze maar naast elkaar.
Een hemelsbreed verschil.
Toch niet meer te verge-
lijken .

éillemaal flauwekul verhalen.
Trouwens, noem mij één ding
dat in 12 jaar lijd niet in
prijs verduobeIde.
Ik durf te beweren dat een
Kreidler relatief goedkoop
is geworden.

Adverteren doe ik graag. En
veel. Ik maak al mijn adver-
tenties zelf. Besteed daar
veel aandacht aan,

Het werkt. Ik krijg veel res-
pons.

Weet je wanneer ik het meest ad-
verteer?
Als het even wat minder gaat.
Dan blaas ik er zelf weer leven
in.

Zorg voor de noodzakelijke oppepper.
Trouwens^ aktief blijven is een
keiharde noodzaak. In de Rijnhal
staan reklameborden van mij en van
Kreidler.

En tijdens de jaarlijkse midden-
standsbeurs heb ik standruimte.
Vaste prik".

Even lucht*
Eén ding intrigeert me nog.
Drie huizen verderop zit nog een
grote tweewielerzaak. Kan

Nim Jansen de concurrentie de
baas?

"Geen probleem. Natuurlijk is hij
een, concurrent.
Maar ik vaar er wel bij en hij
niet minder trouwens.
Samen hebben we het hier gemaakt.

Alleen had ik dat toch nooit
gekund.
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Dan blijkt mijn tijd om.
Het loopt tegen vijveny en Wim Jansen kan onmogelijk langer gemist
worden»
Uit niets blijkt dat hem dat spijt*
Slechts met moeite wil hij toegeven dat de nummer l klassering
hem goed doet.

De aankondiging dat daar mogelijk een vakantiereis van 14 dagen
aan vast zit* doet hem zelfs zorgelijk kijken.

"Je denkt toch niet dat ik
hier 14 dagen zomaar eruit
kan?"j zegt hij bijna
wanhopig.

Coby Jansen zwaait onze
bezwaren snel weg.

"Eerst maar eens zien of
het ons lukt bovenaan jullie
TOP 20 te blij veny daarna
zien we wel weer.

Als we het redden^ en reken
maar dat we ervoor zullen
knokken^ dan knijpen we
er heerlijk 14 dagen
tussenuit^ dat is zeker11.

Als ik wegrij zie ik Coby
in de servicewagen stappen.
Op weg naar een klant met
pech»

Toöh een beetje een geluks-
vogelj denk ik bij mezelf.

Die klant dan.

E. Robijns.



uan het^^^^ ^mj
KWARTAAL-TIP

Foei! Kreidler dealers.

Waar bleven de slimmerikken onder U. Waar de miskende Einsteins die
in onze kolommen de kans van hun leven hadden kunnen grijpen^
onsterfelijk te worden*

Waar de noeste knutselaars, die belangeloos hun vindingen aan
collega Kreidler-dealers zouden willen meedelen (en ƒ 100,- piek te
verdienen),

We willen gewoonweg niet geloven, dat er so'n chronische ideeën-armoede
onder Kreidler-dealers bestaat.

Om U op weg te helpen de tip van het kwartaal.

Onze dealer Leen Rehorst uit Den Raag3 ontwierp een s teekslot met
een geharde stalen pen door de achtervork van de Kreidler bromfiets.
Als de bromfiets wordt gebruikt, vindt de pen een praktisch plaatsje
onder de buddy-seat.

De pen kan worden vergrendeld met een cilinder-slotje.

De ruimte tussen achtervork en wiel is te klein om een béton-schaar
toegang te kunnen verschaffen.

Leen Rehorst verklaarde, dat dit een afdoende middel is tegen de
z.g. "gelegenheids-diefstal" van complete bromfietsen.

Hij heeft een serie-tje losse achtervorken in voorraad.

Wie een dergelijk slot wenst, krijgt tegen inlevering van zijn oude
achtervork, een vork met slot (met bijbetaling) geleverd.

Als enige ideeën-man in deze aflevering, ontvangt Leen Rehorst de
prijs van ƒ 100,-. Proficiat meneer Rehorst!

Heeft d een tip op verkoop- service- of algemeen technisch gebied?

Stuur hem dan in aan de redaktie van Kreidler Krabbels, p.a.
Van Veen - Haarlemmerweg 518 - Amsterdar..

Grote kans, dat Ü de volgende prijswimer bent!

P.G. Beszeisen
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LIEVE RINUS

(U Vroegj Rïnus
antwoordde...)

Een greep uit de problemen3 die aan Rinut
werden voorgelegd,

De heer S. uit Nugger deed mij met z 'n
aandoenlijk verhaal een traantje wég-
pinken.
wat ontzettena triest^ meneer S.^ dat V de aohtersohokbrekers van Uw
Kreidler moest verkopen., om een paar zwaar verzilverde oorringen voor Vw
liefste vriendin te kopen,
Dat diezelfde vriendin niet meer bij U achterop wil zitten en zelfs met
de koper van Uw sehokbrekers flirt,, is helemaal bsneden peil.
Mijn eerste impuls is: laat haar opvliegen^ maar bent U daarmee geholpen?
Eet beste kunt U op een open gesprek aandringen, Stel haar voor de keus:
een vriend met schokbrekers, maar zonder oorringen, of eentje met
oorringen, maar zonder sahokbrekers. Sterkte J

De heer S, in Lim ligt voortdurend overhoop met hei~> sohakelmeohanisme
van zijn LFC. Vooral bij het schakelen van 3 naar 4 openbaren zich de
grootste moeilijkheden.
Een probleem3 dat sporadisch voorkomt en waar' je dan ook gretig indoken.
We adviseren het volgende:
Informeer eens bij Uw handelaar naar de inr:demogelijkheden van Vw
3-bak, Eenmaal in het zadel van een 4-bak3 Super Cockpit, zullen de
vreemde schakel-problemen tot het verleden behoren.

-O-

Verdraaid lastig., zo'n benzinedop onder ü"-j zitvlak, meneer D. uit Oedel.
y% testten het grondig uit en kwamen tot dezelfde conclusie:
vooral op de langere afstanden deksels pijnlijk.

2-^.ze styling-a f deling gaf de volgende ~ij :
c^.t-eer de tank weer vóór de buddy-zit. Zit hoeft niet per se ten

• te gaan van het "smoeltje" van Uw '-Ireidler. We zijn benieuwd.'

-O-

-. - 1. uit IJperd bakt ze helemc.5'. bruin. In principe kunnen we
riet met Zündapp-rijders verze'..-.zelen3 meneer £._, maar goed,

' •: '*.aal zorn ding3 dus z'j.".-: g zien of we U er vanaf
faVBBC

^.eer L.s een Kreidl^- . : :,'tijd sneller dan een

f ziek alsjeblieft niet ind

•ïdler-foldertje nac~

een Kreidler U met 90
: gaat het U geen bal aan!
sater en zeggen wat U

-O-



VAN VEEN VARIA

DE ALLEREERSTE.

Dit is hem dan. De jonge-
man die al zijn vriendjes
te snel af is geweest.
De eerste "boy" op het
Aluminium Sterwiel.

Hij is 16 jaar, woont in
Opheusden en heet
Marco van Hunnik.
Proficiat, Marco!

TROUW BELOOND

Op 6 februari j.l. reikte
de heer L. Teuwissen de
GOUDEN SPELD (voor 100.000
échte KreidIer-kilometers)
uit aan de 52-jarige Roger
Hollevoet uit Sluis.

De Kreidler van de heer
Hollevoet had er op dat mo-
ment 115,000 kilometers
opzitten.
Tot zijn grote verrassing
vond de "jubilaris" zijn
foto en levensstory in vele
plaatselijke couranten
terug.
Overigens legde de heer
Hollevoet in 22 jaar bijna
een half miljoen kilometers
af. Op de bromfiets I

DE 1.000.000ste KREIDLER
FLORETT

Bij Kreidler Werke GmbH in
Kornwestheim liep op 28
april j.l. de éénmiljoenste
KREIDLER FLORETT van de
: ar. d ,

Daarvan ging maar liefst
r. i i r :'• r i e r l an d !



VOOR U GELEZEN.

Een onlangs op hoogbejaarde- leeftijd
overleden handelaar i-n tweewielers in
het plaatsje Appelscha, had in zijn
testament bepaald, dat een citroen in
tweeën moest worden gesneden.

De ene helft moest naar zijn belasting-
inspecteur en de andere helft naar zijn
belasting-ontvanger worden gestuurd,
met de vriendelijke uitnodiging:

"Pers die nu maar uit".

-0-

Een krantenverkoper verkoopt geen ochtendblad, maar de belangrijkste
koppen;

Een verzekeringsman verkoopt geen polis, maar zekerheid;

Een melkslijter verkoopt geen melk, maar gezondheid;

Een meubelverkoper verkoopt geen stoelen, maar gezelligheid;

De spoorwegen verkopen geen kaartjes, maar de kaasmarkt in Alkmaar;

Wat verkoopt V?

-0-

In Canada is een soort snormotor ontwikkeld, die eenvoudig is aan te
brengen op elke fiets en bedoeld is om te assisteren op de lange
afstand»
Het motortje wordt aangedreven door een 12 V accu, die zo beveiligd
is, dat men bij vallen geen angst voor acauzuur hoeft te hebben.
Wanneer de accu geladen is, kan men een afstand van 60 km afleggen.

-0-

Uit Tweewieler nr. 14: "U verkoopt Uw kl~-:^en niet alleen een
(brom) fiets, maar U verkoopt ze fijne ;•:-:'>" week-ends* een fascineren-
de hobbyf een gezonde ontspanning, eer. _ - r .".,;'g status en een boel
rijplezier".

(we zweren U, dat we ^Tweewieler'1 vooraf zeen inzage hebben gegeven in
de "Kreidler Krabbels", red.)

-0-
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het
Aluminium Sterwiel

Herr Kirnmerle:
(export-leider Kreidler Werke)

So, mein Jongen, es tut uns pi .er, dass wir je das Voorwiel
für je Bromfiets overhandigen . " , die je verleden Jahr
für je Verjaardag gekregen nasi

Es ist selbst mogelijk, dass •; je über enkele Maanden auch
das Achterwiel können geben!


