
Woensdag 3 september 2014 was bij ons te gast in Elst, Alexander Stamos van John Gold cruise 

control systemen. 

John Eijzinga startte zijn onderneming i n 1919 en richtte met partner John Gold een firma op die in 

1978 startte met de import van glazen open daken, destijds nieuw in Europa en men specialiseerde 

zich in cruisecontrol systemen. 

Deze laatste specialiteit is inmiddels uitgebouwd tot een hoogwaardig product welke aan hoge 

betrouwbaarheid, veiligheid en continuiteits eisen voldoet en door voortdurende innovatie mee 

groeit in de ontwikkelingen binnen de autobranche. 

Wat ooit begon met een snelheidsregelaar welke op een mechanische wijze met behulp van een 

vacuüm geregelde of door middel van een stelmotor op de gaskabel gemonteerde aansturing van de 

gasklep, met daarbij wat schakelaars op koppelingspedaal en rempedaal en uiteraard een 

bedieningspaneel is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardig electronischsysteem welke via Canbus 

zijn regelingen uitvoert. 

Binnen de Goldcruise GC90 series is de GC90Ci een nieuwe en innovatieve cruis control.                       

–Dit unieke type kan namelijk online geprogrammeerd worden voor bijna alle auto’s.                            

–Hierna is volledig geïntegreerd met de CAN-gegevens van de betreffende auto. 

Voor de ontwikkeling combineerde John Gold de kennis van Nederlandse en buitenlandse 

ontwikkelaars waardoor deze revolutionaire ontwikkeling mogelijk werd. De kwaliteit wordt 

gewaarborgd door(TUV,e1, CE, RoHS). 

Hieronder een overzicht van de Goldcruise cruiscontrols.  

 

Naast de cruise control levert John Gold sinds kort ook de MULTILIMETER.                                            

 



  

Door deze manier van snelheidsassistentie kan men een bijdrage leveren aan het milieu en een 

aanzienlijke brandstofbesparingen realiseren, met deze limiter kan men niet alleen op snelheid 

begrenzen maar ook op toeren zodat op een veilige manier het toerental begrenst kan worden, al 

dan niet gecombineerd met een vaste eindsnelheid, veilig via de CAN-bus. 

 

Ook op het gebied van montage op of aan het dashboard beschikt men bij John Gold over een 

uitgebreide lijn van bevestigingsmiddelen deze producten worden geleverd onder de naam 

GOLDMOUNT. 



Enkele voorbeelden van deze productlijn: 

  
  

   

Tot slot richtte onze voorzitter Egbert Leertouwer zich tot Alexander om hem te bedanken voor zijn 

uitgebreide uitleg over de John Gold cruise-control  systemen en verraste hem met een leuke 

attentie en met de voor Egbert welbekende woorden “hou hem tussen de lijntjes”wenste hij een 

ieder een wel thuis. 


