Restauratie Batavus Bilonet G-50 Toer 1956
Het was de Batavus fabriek in Heerenveen zelfs opgevallen dat mijn Batavus Bilonet G50
toer uit 1956 mooi is geworden, staat zelfs op hun site. Zie onderstaande afdruk van hun
pagina.
Klik op de afbeelding om naar de officiële Batavus website te gaan.

Hieronder geven we u een beeldverslag van de restauratie
van Batavus Bilonet G50 toer uit 1956.

Batavus Bilonet G50 Toer van 1956 van Leendert Koppenol in nog ongerestaureerde staat (eind sept. 2004 gekocht),
klik op de foto om te zien hoe de brommer er in 1956 nog uitzag, dus zo moet hij uiteindelijk worden!
Dus geheel zwart, want dat was mijn origineel ook.

Zowel de bromfiets als de motor zijn in zeer slechte staat. Foto's van september 2004.

Foto's van 8 oktober 2004

Zo zag het er in detail uit, dus niet om aan te zien!

Links de verandering ná het stralen en spuiten, rechts de kist met onderdelen die verchroomd moeten worden,
het bagagerek kon niet volgens Anodising BV omdat er teveel putjes in zaten.

links de oude achter-schokbrekers, rechts de 'nieuwe'.

De eerste nieuwe onderdelen wachten met spanning af om gemonteerd te worden.

Ná het stralen zijn deze onderdelen 3 maal in de hoogglans Hammerite zilverkleur gespoten en 3 maal in de vernis.

Bovenstaande foto's gemaakt op woensdag 29 december 2004,
alle onderdelen zijn inmiddels in de primer gespoten,
nu nog in de plamuurlak, schuren enz enz
Dinsdag 11 januari 2005 konden we onderstaande verchroomde onderdelen
ophalen bij Anodising BV in Wateringen en het ziet er werkelijk buitengewoon mooi uit.

De JLO G50 motor is inmiddels op een uitstekende wijze gerestaureerd door het JLO museum en loopt weer als van
ouds.
Kijk voor een volledige foto restauratie reportage op de JLO pagina !

Waar een hete lucht oven al niet goed voor is,
doet nu dienst als "moffeloven".

Ook de geweldig door het JLO museum gerestaureerde G50 motor krijgt
extra aandacht door wat Hammerite zwart rond de JLO tekst aan te
brengen.

Clemens Jansen van het JLO museum in Schoonhoven attendeerde mij er op dat ik de verkeerde gashendel had, niet geschikt voor de Encarwi
carburatuer die op mijn brommer zit, dus na deze tip nog een andere kunnen kopen.

Klik op bovenstaande afbeelding voor een bezoek aan de website van Tweewielerservice van der Zande.
Hieronder een fotoreportage die we ontvingen van Tweewielerservice John van der Zande uit Oud Vossemeer, John
voorzag de wielen op een deskundige manier van spaken.

Foto's genomen door Mevr. van der Zande waarvoor onze hartelijke dank.

17 maart 2005:

Inmiddels heeft John van der Zande
de velgen van nieuwe banden voorzien, links het achterwiel rechts het voorwiel.

Klik op bovenstaande afbeelding voor een bezoek aan de website van Tweewielerservice van der Zande.
Inmiddels is ook de brandstoftank weer terug (04-03-2005, eind december 2004 verzonden), was een ware lijdensweg
om hem weer terug te krijgen, men beloofde van alles en kwam gemaakte beloftes niet na. Maar goed hij is weer terug
en zier er aan de buitenkant niet uit vanwege het ontroesten in een zoutzuurbad. De binnenkant is nu voorzien van
een dubbele coatlaag die roesten moet voorkomen.

Zaterdag 26 maart, ná de primer is de grondlak aan de beurt op op de bromfietsonderdelen te worden gespoten,
hieronder een aantal foto's van het spuitwerk, met dank aan Nanja van den Hoonaard-Koppenol voor de gemaakte
foto's.

Dinsdag 26 april 2005:

Het zwart spuiten is begonnen, daarna de blanke lak ter bescherming en glans er over,
foto's van Nanja van den Hoonaard-Koppenol.

9 mei 2005
Alle delen zijn nu gespoten in Metallic Zwart en afgelakt met blanke vernis, ziet er werkelijk prima uit, alléén de tank
nog gedeeltelijk voorzien van een lichtkleurig middenstuk en ná het uitharden het monteren kan gaan beginnen. Op
advies van Clemens Jansen van het JLO museum zullen we de delen eerst in toiletpapier verpakken om beschadigingen
tijdens de montage te voorkomen. De BatavusBilonet transfer zit er inmiddels ook op, meer transfers zaten er
origineel ook niet op, wél komen er natuurlijk nieuwe tankschildjes op en onder de koplamp Batavus in chromen
letters + als alles gemonteerd is gaan we de brommer natuurlijk voorzien van goudkleurige belijning, alles zoals
origineel.
Hieronder een foto van de in zwart Metallic gespoten onderdelen.

Donderdag 16 juni 2005:
De brommer staat inmiddels voor een deel in elkaar, het fijne montage werk zal Clemens Jansen voor me doen.

Inmiddels is het zaterdag 18 juni en nu ziet de brommer er zo uit:
(Met dank aan het JLO museum voor de foto's)

Het resultaat op vrijdag 24 juni 2005 ziet u hieronder:

Misschien dat het originele bagagerek er ook nog op komt,
het gele plaatje in ieder geval niet, komt toch per 1 september 2005 te vervallen.
Hieronder een paar foto's zoals hij er nu op 20 juli 2005 uitziet nadat TRIME-LINE de belijning er op heeft aangebracht.

Hieronder de laatst genomen foto´s, de brommer nu mét bagagerek en gereedschap tasje.

