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Voorwoord
In de afgelopen jaren zijn verschillende beeldmerken van de club in gebruik geweest op ons
briefpapier, enveloppen, club-artikelen, spelden en publicaties.
In deze publicatie de introductie en een beschrijving van het nieuwe beeldmerk 2006.
Besluit bestuur over het beeldmerk 2006
Het bestuur van de club, Ernst Phielix, Marc du Bois, Jaap Tijman, Hans Broers en
Hans Homburg, heeft in de bestuursvergadering van 14 juli 2006 dit onderwerp besproken.
Vastgesteld is dat de NSU Club Nederland een duidelijk beeldmerk moet hebben en het
bestuur heeft besloten dat:
1. er een vlakke versie ontworpen moet worden,
voor officiële doeleinden,
op basis van het beeldmerk juni 2003.
Hiernaast het nieuwe beeldmerk 3 augustus 2006,
afbeelding 1,

Afbeelding 1
Nieuw beeldmerk 2006

2. het beeldmerk juni 2003, met glanzend oppervlak,
te handhaven voor promotiedoelen,
afbeelding 2.

Afbeelding 2
Beeldmerk 2003

Korte voorgeschiedenis beeldmerk 2006
De ontwerpbasis van het beeldmerk 2006 is al ontstaan op 29-08-1986, tijdens de
voorbereiding van het 1ste lustrum van de NSU Club Nederland. 3 schetsen lagen aan het
1ste lustrum-ontwerp ten grondslag en op basis van het definitieve ontwerp zijn er buttons,
raamstickers, drukwerk voor de Lustrum-rally en is de Jubileumspeld 5 jaar gemaakt.
Het eerste ontwerp van de Clubspeld is geboren op 31-07-2001. In samenhang met het
ontwerp van de Jubileumspeld 20 jaar, is ook de nieuwe Clubspeld ontworpen en beiden zijn
in 2001 gemaakt in een oplaag van 300 stuks.
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Het ontwerp Clubspeld 2001 en Jubileumspeld 2001
Clubspeld 2001
Gelijktijdig met het ontwerp voor de speld 20 jaar NSU Club Nederland is ook een nieuwe
Clubspeld ontworpen. Een blauw motor-embleem, een rode rotor van de Wankelmotor een
witte achtergrond en als contrast de lauwertakken, NSU, CLUB en NEDERLAND en de randen
zwart. Het ontwerp was zo gemaakt, dat alle zwarte delen goudkleurig in metaal werden.
Hoe de speld, in de vergulde en geëmailleerde uitvoering, er in werkelijkheid zou uitzien is
links in afbeelding 3 te zien. De speld heeft een diameter van 18 mm.
Het ontwerp van de Clubspeld en de uitvoering blijft zoals die nu is.

Afbeelding 3
Links de versie als vergulde en geëmailleerde speld.
Rechts het ontwerp 2001 dat voor de productie was gemaakt,
alle tekst en onderdelen die goudkleurig moesten worden zijn zwart.

Jubileumspeld 2001 en 2006
Ook het ontwerp 2001 van de Jubileumspeld 20 jaar, afbeelding 4, in de rand de jaartallen
1981 - 2001, en het cijfer 20 in het midden, blijft in principe gehandhaafd voor de toekomst.
De speld voor het 25-jarig jubileum wordt in het najaar 2006 gemaakt, zie afbeelding 5.

Afbeelding 4
Het ontwerp van de Jubileumspeld 20 jaar
uit de reeks 5, 10, 12 1/2, 15 en 20 jaar
zoals die is uitgevoerd in 2001.

De uitvoering 25-jarig jubileum.
Ontwerp september 2005

Afbeelding 5

De ontwerpen van de spelden zijn gemaakt door Hans Homburg 31 juli 2001 / sept. 2005.
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Het beeldmerk 2003 dat in gebruik is
Dit beeldmerk staat sinds juni 2003 op de website www.nsu.nl
van de club en is op de titelpagina van het clubblad NSU Varia
gebruikt tot en met Varia 3 van 2006.
Het beeldmerk is geïnspireerd op de Clubspeld van 31 juli 2001.
Het heeft een bol oppervlak en enige glans meegekregen.
Afbeelding 6

Een levendig en stralend beeldmerk met goudkleurige randen,
lauwertakken en tekst met een witte achtergrond.
Dit beeldmerk blijft en wordt gebruikt voor de website, op
speciaal drukwerk, flyers en visitekaartjes (promotiedoelen).
Het ontwerp is gemaakt met Adobe Illustrator en bewerkt
in Adobe Photoshop.

Het nieuwe beeldmerk 2006
Omdat het beeldmerk ook voor vlak drukwerk gebruikt moet
worden, is besloten ook een vlakke versie in gebruik te nemen die
meer geschikt is voor officiële doeleinden zoals briefpapier, opdruk
voor club-artikelen, promotie, stickers, buttons en geborduurde
badges of voor kleding.
De oorspronkelijke zwarte NSU en CLUB letters zijn door fris wit
vervangen en de tekst NEDERLAND is blauw.
Het ontwerp is gemaakt met Adobe Illustrator
door Hans Homburg op 3 augustus 2006.
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Het ontwerp 2006
Het beeldmerk omvat het hele bereik van NSU voertuigen.
In jaartallen van 1933 (fiets) tot en met 1977 (Ro 80).
Van fietsen, bromfietsen, scooters en motorfietsen tot en met de
auto's met de revolutionaire Wankelmotor.
Het motor-embleem voorop en daarachter het rotor-embleem.

Afbeelding 8

Opbouw van het ontwerp
De letters NSU in het motor-embleem zijn volgens het originele fabrieks-embleem in de kleur
wit in een lichtblauw vlak. De 2 horizontale strepen lopen niet in één lijn, maar zijn iets
verschoven volgen origineel, 2de generatie, fabrieksontwerp.
De rotor is in de kleur rood gekozen vanwege het contrast. De achtergrond hiervan is, dat
NSU in de oorspronkelijke emblemen ook de kleuren blauw, rood en wit gebruikte en het
legt verband met de kleuren van de Nederlandse vlag.
De tekst CLUB is wit gekozen vanwege het contrast en de samenhang tussen NSU CLUB.
De tekst NEDERLAND is blauw gekozen omdat deze kleur aansluit op de kleur van het
motor-embleem. De tekstkleur is iets donkerder gekozen vanwege de optische werking;
de dunnere letters lijken anders te licht ten opzichte van het lichtblauw van het motorembleemvlak.
De lauwertakken zijn groen en symboliseren de successen die de motorfietsen en de
bromfietsen in de vijftiger jaren hebben gehad. Na de tweewieler successen hebben de
NSU Prinz III, NSU TT, NSU TTS en de NSU Wankel Spider voor sportsuccessen gezorgd.
De maten van het ontwerp

Afbeelding 9
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De kleuren, randen en het lettertype
De kleuren van het beeldmerk zijn blauw, rood, groen, wit en zwart.
! Voor afdrukken via printers gelden onderstaande kleuren.
! Voor drukwerk via een drukkerij moet het blauw (motor-embleem en NEDERLAND)
in één kleur blauw gedrukt worden. Lichtblauw 80-10-0-0 CMYK of 53-162-201 RGB
! Voor geëmailleerde spelden moet de kleur blauw (fv 450) en rood (fv 114)
gebruikt worden.
Kleuroverzicht
Motor-embleem

Kleur

C

M

Y

K

R

G

B

Emaille fv 450

Blauw - vlak

80

10

0

0

53

162

201

Wit - tekst

0

0

0

0

255

255

255

Zwart - rand

0

0

0

100

0

0

0

Tekstomranding

dikte rand 0,15 pt

Rotor

Kleur

C

M

Y

K

R

G

B

emaille fv 114

Rood - vlak

15

100

100

0

217

0

0

Wit - tekst

0

0

0

0

255

255

255

Zwart - rand

0

0

0

100

0

0

0

Kleur

C

M

Y

K

R

G

B

Blauw - tekst

75

50

0

0

70

92

168

Kleur

C

M

Y

K

R

G

B

Groen

75

5

100

0

64

157

39

Kleur

C

M

Y

K

R

G

B

Wit - vlak

0

0

0

0

255

255

255

Kleur

C

M

Y

K

R

G

B

Zwart

0

0

0

100

0

0

0

dikte rand 1 pt
NEDERLAND

Lauwerkransbladen

Achtergrond

Cirkels 2x

dikte rand 2 pt

Tekst
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De tekst CLUB
NEDERLAND

is gemaakt in Arial Black 18 pt en 125% hoger.
is gemaakt in Arial Black 18 pt 100%.
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Ontwerp briefpapier 2006
Het laten drukken van briefpapier wordt vervangen
door het printen inclusief alle clubgegevens op blanco papier.
Tekstverwerker Word van Microsoft.
Opgericht 29-11-1981
KvK Veendam V-038037
Postbank 854513
www.nsu.nl

Naam (op regel 8)
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats

Lid FEHAC
Lid Audi Club International
Nederland
Secretaris

Marc du Bois, Lorentzweg 23, 1221 ED Hilversum

(deze afzendertekst weghalen bij gebruik gesloten envelop)

Marc du Bois
Lorentzweg 23
1221 ED Hilversum
035 6856290
bois@nsu.nl

20 augustus 2006
Beste voornaam,
Betreft het nieuwe briefpapier (titels in vet en cursief plaatsen)
Start hier de inhoud van de brief. Het beeldmerk van de club is in
het formaat .tif gemaakt en zit in een tekstvak. De diameter is circa 29 mm.
De tekst eronder zit ook in een tekstvak. Het bovenste deel van de tekst is in een
grijs-tint 80% en de afzendertekst in zwart. De adresgegevens aan wie wordt geschreven,
staan standaard in de regeltekst. De datum van de brief rechts staat in de tekstregel.
Document marges
Lettertypen
Boven 2,00 cm
De standaardtekst is Times 12 pt.
Onder 2,54 cm
De afzendertekst is in Arial 9 pt - 50% zwart.
Links 3,17 cm
De clubtekst onder het beeldmerk is in Arial 8 pt 80% zw.
Rechts 1,50 cm
De documentnaam in de voettekst in Arial 8 pt 80% zwart.
Voor een vervolgbrief, als die nodig is, is het beeldmerk in een tekstvak gezet.
Wanneer er geen vervolgbrief nodig is moet blad 2 gewist worden.
Bladnummer in de voettekst is in Arial 9 en 80% zwart, in het midden.
Bladnummer en aantal bladen: 1 - 2
De hoogte van de begintekst op blad 2 komt overeen met de hoogte van regel 8 van de naam
op blad 1. Op blad 2 in de koptekst het onderwerp en datum brief vermelden.
Tussenkop in de brief in cursief zetten en direct eronder de tekstregel
Start tekstregel.
Hartelijke groet,
Handtekening
Naam afzender
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Ontwerp vervolgpapier brief

Vervolg van de brief op deze regel 8 beginnen.
Je kan deze brief gebruiken in een vensterenvelop 110 x 220 mm,
venster linksonder, in het smalle formaat en 2x vouwen,
of in een A5 envelop en 1x vouwen.
Gebruik document-naam
Links onderin, voettekst, komt de documentnaam en deze is als volgt opgebouwd:
NCB voor NSU Club Brief
dan de verzenddatum 20060820 (jaar, maand en dag)
Daar direct achter wie verzend b.v.: MdB (Marc du Bois)
Dan een streepje en afgekort aan wie de brief is gericht (initialen).
De eerste 3 letters en de datum zorgen ervoor dat de brieven op volgorde datum opgeslagen
worden en makkelijk terug te vinden zijn.
Voorbeeld: NCB20060820MdB-HH.doc
Brief van Marc aan Hans Homburg
In de voettekst komt automatisch de naam van het document.
Zorg ervoor dat de juiste datum van verzenden in de documentnaam staat.
Heb je iets geschreven en hij gaat later uit, verander dan in de Verkenner eerst de datum
en doe dat ook op blad 2 in de koptekst.
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Ontwerp 2006 opdruk envelop smal en A5 of A4

Afbeelding 10
De combinatie van een smalle venster-envelop en het nieuwe briefpapier 2006 met afzender.

Afbeelding 11
Het gebruik van een A5 of A4 envelop met nieuw beeldmerk 2006
en naast het beeldmerk, horizontaal gecentreerd uitgelijnd, plaats voor de gegevens van de afzender.
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Ontwerp 2006 opdruk envelop NSU Varia

Afbeelding 12
Het ontwerp 2006 is iets gewijzigd; het NSU beeldmerk is gelijk aan het fabrieksbeeldmerk,
de tekst NSU CLUB NEDERLAND is meer verbonden met de letters VARIA
en de afzender gegevens staan binnenin het beeldmerk als één geheel.

Het ontwerp is al enige jaren in gebruik. Deze uitvoering is iets gewijzigd.
De envelop is voor het A5 formaat, liggend met lange sluiting, merk Gouveneur.
Het ontwerp is gelijk aan de voorkaft van het clubblad, maar 75% kleiner en de opvulling
van het beeldmerk NSU en de letters VARIA zijn hier wit.
De totale breedte is 86 mm.
Het lettertype van NSU CLUB NEDERLAND is Arial Bolt 10 pt.
De onderzijde tekst afzender is uitgelijnd op de onderzijde letters NSU.
Het lettertype afzender (Sloterweg 1313a, 1066 CL Amsterdam) is Arial 10 pt.
De positie van het beeldmerk is linksboven in de hoek van de envelop.
10 mm vanaf de bovenkant en 10 mm vanaf de linkerkant.

Afbeelding 13
Het ontwerp 2006, met de maten, gedrukt op de A5 envelop.

Rechts de standaard stempel van TPG Post met Port betaald, Port payé en Pays-Bas.
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Afbeelding 14
Het ontwerp 2006, met port betaald, gedrukt op de A5 envelop.
In verband met de verzending naar het buitenland is vóór de postcode NL- toegevoegd.
Later zal de naam TPG waarschijnlijk veranderen in TNT.
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