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Op

naar de

'Volgende

millioen

V.W.'s

*
De "Genernfdirektor" en zijn 30.000.,Arbeitskam.e-
raden" zoals hij zijn mensen noemt, hebben 8amen
de millioenste wagen gepToduceeTd.

Een dagproductie van ruim 1200 wa-
gens is veel maar desondanks is bet be-
reiken van chassis Nr. 1.000.000toch een
feit dat zelfs In een op massaproductie
ingestelde fabtiek niet onopgemerkt kan
blijven.

In de nog niet zo lang geleden nieu-
we hal 12 van de enorme fabriek mid-
den in 't vlakke land van Nieder-Saksen.
heeft dit feit in aanwezigheid van WOO
journalisten en al het personeel van
Volkswagenwerk plaats gevonden op
Vrijdag 5 Augustus te plm. 13,50 UUl·.

Het einde van de "band" ~ag er zelf
vrij normaal uit maar er om heen ston-
den 14 grote schijnwerpers, 4 micro.
foons van de N.W.D. Rundfunk. een do-
zijn televisie- en filmcamera's op fork-
trucks de hoogte ingebracht.

In het programma stond vermeld dat
die millioensle wagen. geheel verguld
en met namaak diamantjes i.p.v, sier-
lijstjes versierd om 13.30uur van de band
zou rollen maar op dat tijdstip waren
de wagens nrs 999996-999997 etc. nog
aan de beurt. Prof. Oeftering van de
Bundesregering sprak enkele woorden
tot Prof. Dr h,c, H. Nordhoff "the big
boss" waarbij hij hem verleende het
Grootkruis van Verdienste. Precies om
2 uur blies de fabrieksluchthoorn on-

verstoord te midden van de speech van
de professor zijn donkere toon. nadat
even tevoren Dr Nordhoff met 2 schroe-
ven het typeplaatje op de wagen had
aangebracht.

Hiermede was het begin gemaakt van
een groots feest dat allen die het mede-
maakten nog lang zal heugen.

De wijzigingen.
Er zijn enkele kleine wuzrgmgen aan-

gebracht die door de praktijk als wen-
selijk naar voren ~ijn gekomen.

Enige maanden geleden is onder de
dealers over de gehele wereld een en-
quête gehouden om te weten te komen
welke wensen er onder de afnemers
leefden.

Het zal de dealers genoegen doen te
zien dat aan zeer veel wenren gevolg
is gegeven.

1. Weer iets grotere afstand tussen
voor en achter zittingen. Dit is bereikt
door de achterzittfng iets anders te vor-
men waardoor een paar cm van de ba-
gageruimte afging. De voorzittingen zijn
aan de aehter:zijde van de rugleuning
iets meer Indrukbaar.

2. De voorzittingen ~ijn verbreed en
de sleedjes zijn iets scheer geplaatst zo-
dat men bij naar voren trekken ook iets
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DJ Gisel.a dat deksel dichtkrijgt stoat te bezien, maar een Jeit is dat de bagage-
ruimte vOO'/' 20'f, ruim vergroot is, en er n~ eell flinke koffer 4Chter de

t>er8mQldetank gelegd keln worden_

SB pct. naar bet buitenland en hij wil
dit terugbrengen tot 50l}Ct.omdat Duits-
land volgens hem anders op de duur een
Assepoester rol gaat Spelen.

Het is niet aan te slepen en hoeveel
hangt Nordhoff niet af van zijn honder-
den leveranciers. het plaatwerk dat nu
ook uit Velsen wordt betrokken, zijn ko-
gellagers. koppelingen. schokbrekers, gie-

terijen van zuigers, cylinders, z:ijn klep-
pen onderbrekers, kortom bijna alle
deeltjes worden buiten de deur gemaakt,
hij beeft zorgen over de kolen en we
hopen een ding dat dew even sympa-
thieke als eenvoudige en hoogst deskun-
dige man nog lang z:ijn krachten mag
wijden aan deze fabriek.

W. F.

MELAS Clignoteurs
met en zonder parkeerlicht

De meest gevraagde Clignoteur
levering via de erkende groothandel

Importeur:
TECHNISCH HANDELSBUREAU

CROM BOSCH
AMSTERDAM SflDERD1JKSTRAA T 208-210 TELEFOON 89881·83310
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