
C0RVETTE BOEKEN “ALGEMEEN” 
 
520-050 Bloomington Gold  
              1953-1967 
Zeer fraai fotoboek van Bloomington "Gold" 
auto's met prachtige kleurenfoto's en tekst 
over de bezitter en voor- geschiedenis van 
de auto 
 
520-062 Secrets of Corvette  Detailing 
Een boekje met zw/wit foto's dat de fijne 
kneepjes van het "concours" klaarmaken 
van een Corvette belicht. 
Plm 94 bladzijden. 
 
 
520-122 Original Corvette 1953-1962 
Een "koffietafel" boek met prachtige 
kleurenfoto's, maar tevens een heleboel 
technische informatie als bij een restaura-
tieboek. Geen vergelijkbaar boek met deze 
opzet. 
Plm 200 bladzijden 

                 
520-123 Original Corvette 1963-1967  
Zie tekst van boek 520-122, echter over de 
jaren '63-'67 
 
American Legend serie 
520-141 1953 (the beginning) 
520-142 1954-1955 
520-143 1956 (racing) 
520-144 1957 (fuel injection) 
520-145 1958-1962 
Deze serie boeken bevat veel foto’s en 
details over de C1 modellen. De 
ontwikkeling van de eerste Corvettes, de 
achtergronden en de problemen bij de 
aanloop worden hier uitgediept. 
Veel originele 50-er jaren foto’s in zwart/wit. 
 

 
“american Legend” serie 520-141 / 145 
 
 
520-111 Corvette America’s           
              sports car 
Een uitgebreide kijk op de historie van de 
Corvette, van de eerste “starre as” 
modellen, tot de C5. Alle modellen worden 
behandeld, van droomauto’s, tot straat-,  
race- en showauto’s. 

 
 
520-047 Corvette Milestones 
In dit boek een collage van speciale 
uitvoeringen van 1953-1996. Deze mijlpalen 
uit de Corvette historie zijn o.a. de SR-2, 
Z06, ZR1, LT1, grand sport, fuelie, Indy 
pace cars, 25-35-40th anniversary 
modellen.  
96 bladzijden, 80 illustraties. 
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520-049 Corvette – 50 years 
Een opsomming van 50 jaar Corvette 
geschiedenis. Zeer veel fraaie foto’s Waarin 
aandacht wordt besteed aan alle modellen 
incl. de speciale uitvoeringen en prototypes. 
384 blz. 
Grote foto’s, 400 kleur en 50 zw/wit. Een 
aanrader. 

 
 
 
520-048 Corvette C5 boek 
Lees hoe de auteur tijdens de ontwik-keling 
van de C5 de vertragingen, bijna afblazen 
van het project, budget bewaking en interne 
strubbelingen volgt, tot de introductie van de 
nieuwe C5 in Januari 1997. Veel details van 
de nieuwe onderdelen op deze auto. 
80 kleur en 40 zwart/wit foto’s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

520-043 Corvette C6 
In het jaar 2004 is deze geintroduceerd als 
het 2005/C6 model. Het geeft de verschillen 
weer tussen C5 en C6 en welke 
veranderingen werden doorgevoerd in 
interieur, exterieur, koplampen en chassis. 
Ook het “platform” waar de  Corvette en de  
Cadillac XLR beide geassembleerd worden 
krijgt aandacht. Een tour van de 
ontwikkeling op de tekentafel tot op de 
productielijn. 

 
 


