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In de volgende nieuwsbrief onder andere:

Een verslag van de beurs "Rétro-mobile" in Partjs en een

vooral van technische aard, (met tekeningen) is welkom. l

en schrijf'!!!
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Bij de voorpagina:
Het logo van de club, prominent op de voorkant. Drie commerciële reklame-bureaus zijn vier maanden

lang aan het werk geweest om te strijden voor de opdracht: "Het leveren van een goed herkenbaar club-

logo dat op alle club-papieren is te gebruiken".

Om u een idee te geven: Er zijn 361 vellen A4 (dubbelzijdig beschreven) gespendeerd aan het notuleren,

beargumenteren en adviseren van de ontwerpen. Soms heb je het gevoel dat het kinderlijk eenvoudig is

maar je komt er wel achter dat het niet zo simpel is. Reklame-bureau P&G, een kleine indeze wereld,

kwam verrassend als beste uit de strijd en bood een multi-funktioneel logo, voor een groot deel gegene-

reerd uit, en geïnspireerd door materiaal uit de veteranen-tijd. Onze zijspan-rijder is een erfenis uit eind

twintiger jaren.

Prijsvraag:
De prijsvraag van deze keer is dan ook: Weet u waar dit man-hond-zijspan-monster op de voorpagina

oorspronkelijk vandaan komt? De eerste goede beantwoorder (schriftelijk of telefonisch) kan een leuke

verrassing in huis verwachten.

Kwaliteit
Is u overigens nu duidelijk hoe simpel het is om een suggestieve kop te maken op de voorkant van een

kwaliteitskrant als deze? Ik hoop niet dat de commercie het gaat winnen van de inhoud en dat onderbroe-

ken-humor (noem het maar een onderbroek meneer!) hier ook zijn intrede moet doen om de lezet te

behagen. U zou de financieel verantwoordelijken kunnen overnrigen door krachtige protestbrieven te
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restauratieverhaal. Kopij,
Deel de kennis met anderen

De hoofdredaktie.schrijven naar de directeur van de holding.

Redaktieadres en overige inlichtingen:
P. Jonkman, Zwolse\ryeg 35' 7315 GG
Tel. 055-220327 Fax. 057L2-76852

Apeldoorn.
(o.v.v. P.Jonkman privé)

sruitingsdarumkopij: Uiterlijk maandag L7 april 1995



La Crécelle d'Apeldoorn
t995
"Aan het begin van veel tijdschriften de onvermijdelijke bespiegeling over datgene

wat 1995 allemaal zal gaan brengen. Ik doe niet mee.

Een gezond jaar toegewenst, dan komt de rest vanzelf. Motorrijden en motor
bezitten is een bijzaak in het leven al doen we er soms zo druk over. Het lijkt soms

wel alsof ons leven er vanaf hangt. Eén troost: zo kíjk ik er tegenaan! U mag daar
een andere mening op na houden. Laten |te maar lekker druk doen en er veel

plezier aan beleven. " Toen ik deze woorden geschreven had en twee dagen later

nalas, realiseerde ik me dat de leraar hier zijn moraliserende praatje hield. Weg met

die tekst. Wat doet mijn mening ertoe aan de kop van een clubblad. Maar dan een

telefoonde. Henk wordt opgenomen in het ziekenhuis. Ik weet dat Henk er niet over
klaagt maar hij zal de komende tijd wel wat steun en kracht nodig hebben om te

herstellen. Henk, die motoren zijnvoor jou nu even plan twee maar laat het gauw

weer het allerbelangrijkstezïjn. O ja Henk, nog even ondeugend: Ik vraag me af of
je onafscheidelijke sigaartje nog brandde in het ziekenhuis. Als dat zo is, dan gaat

het wel weer goed!

Hoe lang is een ...
Voor de Gnóme & Rhóne-lieftrebbers zal het pijn doen maar de realiteit is soms

hard. Het moederbedrijf van onze degelijke motorfietsen, de SNECMA in Evry, die

zich de laatste tientallenjaren vooral uitleeft op de overspannen markt van de

vliegtuigmotoren, heeft het voorlaatste boekj aar (1993) een verlies geleden van 224

miljoen gulden. Om even een idee te geven hoeveel geld dat is:

Stel je koopt bij een louche handelnnr een oplmappertie

Gnóne & Rhóne voorf 3500,:. Je versleutelt er be-

hoorlijk wat aan. Dat kost ook nog eens f 2500,:. po1

is bij elkaar ï 6000,:. Een Gnóme & Rhóne is gemid-

deld 2,10 l.ang. Dat is dus 34.462 motorfietsen x 2,10 m
: 72,370 km motorfiets. En dnt is dus weer de afstand

van Apelfuiorn naar Utrecht. Vermoedeliik zou de prtis
van het veteraantje ernstig lager zijn als er nog zoveel
Gnóme & Rhones over waren. Dan moet ie ook de

berekeningweer over mnken en dnt .... maak-t het ver-

lies van dit bedrijf niet kleiner.

Samenwerking Gnóme & Rhóne-club
In het clubblad van de Franse Gnóme &
Rhóne motorclub las ik dat er een samen-

werkingsverband tot stand was gekomen

Snecm a zietverlies S
veÍder toenemen i
De Franse fabrikant van vliegtuig- t
motoren Snecma heeft bekend ge-
maakt dat vorig jaar een verlies is CD
geleden dat nog groter is dan hsf.b
negatieve resultaat van 692 mil-
joón franc (224 mitjoen gulden) uit I

1993. Hoe groot het verlies over c

1994 is, maakt _het bedriif later ..-)
dit jaar bekend. De omzet vermin- 12
deqáe _van l0,9_miljard tot_ 104 *
miljard franc (3,37 miljard gul- 

^'".
den) en de orderontvangst van 7rl
miljard tot 6,6 miljard franc.
Snecma wil dit jaar 500 van de
12.155 arbeidsplaatsen schrappen.
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op zondag eerste pínksterdag 4 iuni 1995 organi'

seert dc Hassiekercommissie weer het iaarliikse
klassieker treffin. Dít keer zal het treffen

georganiseerd worden in samenwerking met de

Club Franse Motoren.We verwachten dan ook een

Zuid Europese motoinvasie in Doom.

Dus trek die áénpifier uiÍ de schuur en kom ook

genieten. In en om Café'Restaurant Flora, Oudc

Rijksstraatweg 74, in Doom. Aanvang 12.N) uur,

toerrit 14.M uur (! 35 km.). Voor meer info bel

Mark van Lícshout 04104'78928

of lvar de Gier 03436-2812.
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tussen de motorclub (4ri.ale des Motos Gnóme & Rhóne) en het museum van de

SNECMA (une Convention avec I'Association des Amis du Musée SNECMA). We-
derzijds zullen ze elkaars doelstellingen en belangen ondersteunen. Een goede zaak,

lijkt me hoewel je van een bedrijf dat zo ernstig in de zorgen zit geen wonderen
moet verwachten. Over het museum volgt dit jaar een rapportage. Over de activitei-
ten van de Gnóme & Rhóne-club kan Jan-Coen Dragt u mededelingen doen door
hem te bellen.

Appel à Cotisation
Zoals gewoonlijk is het rond de jaarwisseling een drukte van belang in de brieven-
bus. Alle organisaties en instellingenvinden het nodig om tijdens deze feestelijke
dagen u de bijdrage voor het komende jaar te vragen. Hypotheekrente van het huis,

ziektekostenverzekeringen, brand- en diefstalverzekerin-
gen, de clubs, alle hulporganisaties, alle milieu-clubjes,,ze
moeten allemaal geld hebben. En dat moeten wij dus ook!
Uiteraard is verlenging van uw lidmaatschap uw eigen

zaak. Als u vindt dat we het afgelopen jaar te weinig
hebben gepresteerd, dan maakt u niets meer over. Als u
denkt dat we leuk, nuttig of interessant werk doen dan

steunt u ons weer door f 25,: over te maken naar de

penningmeester (zie achterzijde boekje) Bij een vrienden-
club horen trouwe betalers. U krijgt nieuwsbrief 16 als u
het geld hebt overgemaakt. We gaan er niet (meer) achter-

aan. Er leeft bovendien biruren deze club het sterke gevoel

dat de kwaliteit van de club niet zit in de lengte van de

ledenlijst. Natuurlijk kunnen we met meer contributiegeld
wat extra dingen doen, daarom we zijn erg op uw bijdrage gesteld!

Verzending
We proberen de verzending steeds professioneler te regelen. Toch gaat er wel eens

wat mis, niet in de laatste plaats door de onbetrouwbare verzending van olze PTT.
(bewijzen voorhanden) Mocht u meer dan drie maanden geen blad hebben ontvangen,

bel dan de penningmeester en vraag of verzending heeft plaats gevonden. Doe dit
a.u.b. en denk niet dat we uit laksheid expres fouten toelaten. Het moet perfekt maar

dat lukt (nog) niet.
Door huiselijke omstandigheden is het een feit dat Jannie Stomp op een ongunstig
moment het peruringmeesterschap heeft overgenomen. We maken er het beste van.

We proberen allemaal op volle kracht door te draaien en elkaar te helpen.

houes o. PÉDAUEns ", AcrER
PAT?ES oÊcoupÊrs r gllBouïlÊs

RnÊaqtog gróuo*-torc i{ooËlgs

ST.ËTIENNE

Beetje erg
laat!
Jammer dat "Un Peu

du Tout" No. 15 zo

laat is uitgekomen.
Door het vele werk
aan de vertalingen is

verschijnen een maand

uitgesteld. Daarvoor
excuses.
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Twee toerritten
In 1994 hebben we een toerrit georganiseerd. Gerrit
Pijffers had in Notter de zaak goed voor elkaar. Als je

dan hardop zegt dat de toerrit het volgend jaar her-

haald moet worden, dan zit degene die dat het hardst

zegt er ook aan vast. Dat was dus Ton Dorland.
De Moto Guzzi Club Nederland organiseert jaarlijks

voor haar klassieke motoren een toerrit. Door con-
tacten met deze club hebben we besloten om krachten

te bundelen en samen dit jaar twee evenementen te

organiseren. Zïj houden vast aan hun dag en nodigen

ons uit; wij nodigen hun uit op onze dag. Een snelle

rekernar kan dan zeggen Twee keer de halve hoeveel-

heid is evenveel als vorig jaar. Dat is alleen juist als

iedereen kiest voor de ene of de andere rit. Maar we

rekenen erop dat een groot aantal leden kiest voor beide ritten. Het bestuur doet dat

in ieder geval. Ik mag u de rit in Doorn van de Gtzzi Club (4 juni) van harte

aanbevelen. Het is een leuke club, een prachtige omgeving, het bestuur van de CFM

is er zeker, die Guzzi-"jongens" zijn hartstikke gek met hun Italiaanse spul en ze zijn
super nieuwsgierig wat aan de andere kant van de Italiaanse grens allemaal gemaakt

is. Dat zullen we dan maar eens even laten zien. Eerst komt "oÍtze" dag (L3 mei).

Uiteraard houdt u deze ook vrij. U beloont ons werk met een enorme opkomst.

Bovendien neemt u uw echtgenoot mee. De mensen in de club met een niet gerestau-

reerde motor zijn ook van harte welkom. Doe mee met het diner. Dit is niet alleen

maar een motordag, dit is motoren, eten, gezellig kletsen, genieten met volle teugen.

En als het weer nu weer net zo goed meewerkt als vorig jaar, dan zit het wel goed.

VeÉalers
Waar het twee jaar geleden niet naar titzag: we hebben nu vier vertalers in de club.

Jan-Coen Dragt en Henk Kaajan hebben zich ontpopt als hardwerkende redactieleden

die op tijd hun zaakjes weer inleveren op de redactietafel. Ton Dorland heeft de

kopktepper-geschiedenis vertaald die eerder is verschenen in het blad van de "Club

du Motocyclettiste".
Vertalen is iets als puzzelen, het werkt verslavend. "Hoe kan dat nou?", zou je je af

kurmen vragen. Het werkt zo: De zin die zoveel hoofdbrekens kostte is eindelijk
klaar. De volgende zinis een makkie en binnen een minuut staat hij op papier. De

daarop volgende zin lijkt simpel maar je loopt vast. Je bent toch nieuwsgierig wat er

staat want het gaat toch niet over dames-lingerie of een aanbieding van Chinees

porselein bij Blokker. Nee, het gaat over een Franse motor.... Dan toch nog even

verder kijken. Weer gelukt, best interessant eigenlijk, wat staat daar nou weer? De

volgende zin is weer simpel. Je weet van geen ophouden. Het gaat maar door, je

stopt niet want je gaat maar verder, het is leuk, maar de afwas staat er ook nog,
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maar wat is dat nou weer voor een stom woord, en wat moeten al die komma's nou

weer in die zirfl Er is zomaar weer een avond voorbij.
Snel gaat het niet. Als hulp gebruiken we een door onszelf ontworpen computerlijst
(leverbaar voor lieftrebbers) met honderden technische termen. (3000 items)

Waarom zoveel vertalen?
Er is een grote vraag rnar vertaalde artikelen uit het Frans. Een scepticus kan

beweren dat zelf artikelen schrijven veel mooier is, maar voorlopig is al het geschre-

ven materiaal voor bijna alle clubleden zo goed als onleesbaar. Laat de scepticus (die

is overigens nog niet opgestaan) zich melden. Dan hebben wij werk en vervolgens
gaan we nog even door met het materiaal dat al in andere talen voorhanden is. Een

ander probleem is dat voor "bronnen-onderzoek" de afstand naar Frankrijk groot is.

Bovendien moet je mensen leren kermen en dokumentatie kunnen vinden en lenen

om zo eigen materiaal te kunnen schrijven.

Terrot NSO 500 sv 1929
Ik ben door die vervelende brand nu in het bezit van een prachtige nieuwe

schuur/werkplaats. Maar hij was wel angstig leeg. Via drie telefoondes is de 'NSO"

bemachtigd bij Safe in Amsterdam. Dat is het voordeel als je lid bent van een clubje

dat zich bekommert om Franse Motorfietsen. Men wijst elkaar de weg.

Het is zoals ik al zo vaak door de telefoon aan aspirant-leden probeer te zeggen:

Leer eerst de mensen keruren, daarna komen de onderdelen en de informatie vanzelf.

Het is weer bewezen. Paul Jonlanan

Terot NSO 500 cc s.v. JAP



Het is weer tijd voor de

Contributie voor 1995
Van het Dagelijks Bestuur

Best medelid;
Tijdens de bijeenkomst in Barneveld op 13 november

1994, met 20 belangstellenden, is besloten om voor het

jaurr 1995 de contributie te verhogen tot f 25,:. De club

heeft het laatste jaar een kleine reserve opgebouwd maar

dit is helemaal te danken aan het bijna voor niets laten

drukken van "IJn Peu du Tout". Verder brengt de uitbrei-

ding van het Bestuur, met alle bekende grote voordelen, toch ook het financiële

nadeel van meer telefoneren, meer kopiëren en meer verzenden met zich mee.

Tegen een reële prijs van onze nieuwsbrief zou de schatkist nu leeg zijn geweest. We

zijn ondanks dat toch doorgegaanmet het werk. Er is een prachtige vertaling klaar

gekomen over de Terrot 350 cc kopklepper, er ligt nog een handleiding klaar voor

het gebruik en onderhoud van Terrot motorfietsen. Verder belooft de agenda twee

toerritten in Nederland, de "kampeerrit" naar Frankrijk is nog steeds onzeker.

We verzoeken u dringend uw bijdrage zo snel mogelijk over te maken op de

onderstaande rekening. U zou ons daar een groot plez\er mee doen. Indien u geen

prijs meer stelt op het lidmaatschap, volstaat het door niets over te maken. U merkt

dan vanzelf dat er geen nieuwsbrieven meer komen. Helaas kunnen we niet meer

achter de leden aan gaan bellen. Dat leverde tot oktober j.l. erg ondankbaar werk op.

Kunnen we er op rekenen dat u het deze week even overmaakt? Leg dit briefie ter

herirurering op een goed zichtbare plaats.

Bedankt voor uw medewerking.

Overrnaken f 25,: op één van de volgende manieren:

per bank z 67.02.28.885

Club
Franse
Motoren

J. Stomp, Hogedijk 106,286t GD Berganrbacht

Mededelins: Club voor Franse Motoren

per postgiro: 60.000
ING-bank, Gouda
Mededelins: t.g.v. 67.02.28.885, J. Stomp, Bergambacht

Tel. 01825-2442



Frans-Italiaanse Klassiekerrit
Op 13 mei zal de inmiddels alweer traditionele Klassiekerrit worden gehouden in
Putten (Veluwe).
Heel leuk is de deelname van de Klassiekerafdeling van de Moto-Guzzi club met

een aantal motoren. Zij komen met een partij een-cilinders (Falcone, Aerone en

nog meer van die prachtige namen).

De motor moet tenminste 25 jaar oud zijn en op de weg mogen rijden.Maar ja,
uitzonderingen. . . .

We hopen in totaal met minstens 30 motoren te starten.

De rit bestaat uit 2 delen, afgewisseld met het versterken van de inwendige
mens, een cultureel tinde, een bezichtigingetje en eindigt met een heerlijke
maaltijd. Er wordt met 2 snelheden gereden. Er zijn wel voor- en achterrijders,
maar iedere deelnemer krijgt een routebeschrijving. We hebben geen competitie-
gebeuren maar er zijnnog wel leuke bijkomstigheidjes. . .

De deelnamekosten bedragen F 10,- per motorrijwiel. Voor de verzorging van
koffie, lunch en de afsluitende maaltijd vragen we f 25,- per deelnemende
persoon. Een duo-passagier of belangstellende betaalt natuurlijk alleen het laatste

bedrag. Tja, alles heeft z'n prijs, maar uiteindelijkvalt het nog wel mee.

U wordt allen verwacht om 09.30 uur in het Cultureel Centrum "Stroud" in het

centrum van Putten. De parkeerplaats voor "Stroud" wordt voor ons afgesloten.

De deelnemers ontvangen na inschrijving nog nader bericht.
De Moto Guzzi mensen kururen het inschrijfformulier opsturen naar Ivar de

Gier, het geld dienen zij over te maken naar onderstaand nummer.
De CFM-mensen sturen het blauwe formulier op ÍIaar Ton Dorland, Veldstraat
15, 3881 JM Putten en schrijven het geld naar ons eigen nrunmer. Dat staat ook
op het blauwe formulier vermeld.

h.íotoclette " G rilJ'on-Sic'urrt "

i3)-L



Laissez-Faire
Al op de lange heenreis op de ook al door "péage"

geplaagde N105 werd me, terwijl ik in een autorou-

te-bistro mijn klamme vingers aan een hete kop

espresso zat te warÍnen, door een oldtimer-hande-

laar gevraagd: "Zit er ergens een steekje los, dat je

met dit hondeweer op een motorfiets gaat rijden?"

Waarschijnlijk wel; een echte klassieker-freak kent

echter geen pijn.

Vrijdag; het stormt; het zei... van de regen; er valt

sneeuw; tussendoor hagelt het, maar ja, het is Ve-

teranenmotortijd. Verder was ik om deze redenen

nog nooit in Frankrijk geweest. Al jaren hebben

mijn dwarskoppige en wispelturige motorvrienden

me al de oren van het hoofd gekletst: "Daar moet

je eens heen gaan; daar z\jnnog echte oldie's en de

fransen zljn zo makkelijk en soepel, daar kunnen

wij met onze blasé antiekleer-yuppen nog een punt-

je aan zuigen".
En zo pruttelde ik tamelijk verstijfd en klam naar

het met benzinegeur bezwangerde gewoel van het

Motodróme van Monthléry, pakweg 50 lan ten

zuiden van Parijs.

Nee; ze zijn me daar in Frankrijk nou niet direkt om de hals gevallen omdat ik hen

kwam bezoeken; ik was niet belangrijk. Later deden zij dit wel, ik kon het hun ook

wel.
Mentaal een beede geblokkeerd door de "Deutsche Ordnung" en overige Gennaanse

regels en voorschriftenhysterie strompelde ik verward door het vrolijke gekrakeel en

geknal, dichte rookgordijnen en blauwe rooksigrnlen; ademde de onvergetelijke lucht

in van stokoude benzine en verbrande ricinusolie en probeerde wanhopig uit het

overweldigende geluid wat leek op het stemmen van de instrumenten voor een

conceft, de grootste herrieschoppers te ontdekken.

Eens kijken, wat er voor mij allemaal nieuw was: Monet & Gyon (voor de schrijver

zo onbekend, dat zelfs de ÍraÍLm fout werd gespeld; vert.) FN in alle soorten; Ratiez

(?? ;vertaler) Moto Mazoyer; René Gillet; Motoconfort; Arbinet; Griffon; Gillet

Herstal; Magnut Debon (idem; vert) en de al enigszins bekende merken als Peugeot,

Gnóme & Rhóne en de Dyon-Bouton om maar iets op te roepen. Daarbij in hele

hordes door de franse clubs goed onderhouden engelse bikes; ook NSU, BMW en de

Miinch-Mammut.
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Dat zelfs onze ooster-
buren toch respect
hebben voor de be-
faamde wijze ( wij zou-
den zeggen "de Franse
Slag") waarmee de

fransen hun beurzen
en ritten organiseren,
moge blijken uit dit
artikel uit "KLASSIK
MOTORRAD". Het
stuk geeft een zeer
treffende omschrijving
van de t'ambiancetto die
heerst op de rommeli-
ge, gezellige beurzen en

veteranenritten in het
land van Marianne.



Tjonge, jonge en het bleef maar regenen. Hageltapijten striemden door de lange rijen
van wachtende motorfietsen, welks berijders en zelfs ook berijdsters, die allemaal

door de geëerbiedigde kombochten van het circuit wilden om zich te meten met de

"flics", de motoragenten, die met veel elan en sierlijke bochten de oude staÍnpers

inhaalden.
Wat een droef weer! Er werd gestart in een of andere klasse; op een of andere wijze
en op een of ander tijdstip, waar ik allemaal geen kop of staart aan kon ontdekken.

Iedereen, die kon rijden, ging gewoon rijden. Een duidelijk programmaboekje was er

niet.Veteranensport, zoals het zijn moet!
Men rijdt,zoals men is, mat datgene wat men heeft. Maakt niet uit of het gaat om

een in 70 jaar niet opgeknapte dinosauriër inclusief alle roest of om een pittige racer

uit de vijftiger jaren. En niemand begint te mopperen of te zeuren als het starten en

aan de praat brengen van het geliefde rjzer wat meer tijd in beslag neemt als

gepland...
Een paar "belangrijke" officials gaven kalm, "toe dan maar", blijk van het bestaan

van enige voÍn van organisatie.
Nadat ik totaal sprakeloos en verward een tijdje het bedrijf had geobserveerd, vroeg

ik mij verbouwereerd af: "Waarom kan dit hier allemaal wel en bij ons niet? Ligt het

aan de mensen, aan de mentaliteit,aarl de organisator (het franse blad "Motolégen-

de") of aan iets anders?"
En dan de grote beurs met ongelooflijk zeldzane en interessante aanbiedingen: van

originele resenreonderdelen uit de twintiger jaren tot complete eencylinderstampers

uit de jaren zestig; een beetje verroest hier en daar, maar wel gebruiksklaar en met

een alleszins schappelijke prijs. Als ik alleen eens terugdenk aan de Veterama of
gelijksoortige geldklopperij-beuruenbij ons te lande....

Een paar dagen later, toen ik een paar vrienden bezocht, werd het me ineens

duidelijk ....
In Frankrijk rijdt men niet op oude vehikels om op te vallen, uit manifestatiedrang of
om op te scheppen; niet uit zelfbevestiging van hemzelf of van zijn vereniging. Men
heeft ook geen protserige reclamecampagne nodig of een ambtelijke ondersteuting;

men kent elkaar, heeft met elkaar lol en rijdt met elkaar voor die lol een beetje rond.

In onze tijd klinkt het allemaal een beetje vreemd, maar het is -beleef het zelf maar

eens- "fantastique" zoals zïj daar zeggen, waarna zij naalr hun wijnkelder stappen

(waarin de zijspan van de motor vaak als "dependance" fungeert) en schenken zich

nog een glas in. Voilá!
Tot slot: ook op de terugreis blies me een forse stonn in het gezicht,, maar die was

niets vergelijken met de storm, die Monthléry in mij had ontketend. Frankrijk, je ziet

me terug!

Misschien iets om dit jaar naar toe te gaan met een aantal leden van de club?
greutnuutput'n
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Club voor Franse Motoren
Franse motorbezitter,
Langs deze weg willen wij u informeren over het feit dat er een groep mensen is, die kontakt willen houden

met elkaar over hun hobby. Dat doen we met elkaar via de post, beurzen, ritten, telefoon en een enkele

bijeenkomst. Het is geen officiële vereniging.
Enkete malen per jaar krijgt u een nieuwsbrief. Daarin wordt de gang van zaken in ons kleine franse

wereldje besproken. Mogelijk wordt daar ook een aanlondiging gedaan over een toenit, bezoek aan een evenement, een bijeen-

komst of nieuws over orze ftanse lievelingen.

Misschien bent u niet op de hoogte van het feit dat er veel FÍanse motorfietsen in Nederland zijn. We merken dat kontalÍen met

mede-"Frans"bezitters de restauratiearbeid enorm stimuleert. De problematiek voor deze lieftebbers is altijd hetzelfde: de taal,

de onderdelen en het informatiegebrek. We proberen op ontspannen manieÍ enige organisatie aan te bÍengen ondeÍ deze gÍoep

van motorÍijders. Verder laten we elkaaÍ met rust.

Als u onderstaand foÍmulier teÍugstuurt dan geldt: De inscbrijving is pas gedaar als het geld op bank of giro is bijgeschreven.
(Reken op minimeal twee weken)

Yoor 199.. is het bedrag f ...,..

Vriendeliike groeten, Ton DoÍland, Paul Jonkman, Jannie Stomp (pm).

Betalen: (per bank is iets eenvoudiger dan per postgiro)

per bank: 67.02.28.885
J. Stomp, Hogedijk 106, 2861 GD Bergambacht
Mededelinq: Club vooÍ Franse Motoren

per postgiro: 60.000
ING-bank, Gouda
Mededeline: t.g.v. 67.02.28.885, J. Stomp, BeÍgambacht.
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trerbij wil ik miin naam doorgeven als trlanse motor-liefhebber/bezitter.

Dhr./Mevr./Fam. VooÍnaam: .,..VooÍlett€Ís:

Achternaam:

Straat/Huisnummer: ...

Postcode/lvoonplaats: . . . . . .

Telefoon:. .... Handtel€ning: . ... ..

Wilt u onderstaande rubriek uitgebreid invullen, beschrijf ook dingen die u niet met zekeÍheid weet.

Ik bezit een: . . Type: .Jaat 19. . .

Uiterlijke staat:

Er ontbreekÍ :

Ik kan misschien het volgende voor de club doen (omcirkelen): vertaalwerk schrijven van een stukje tÊkenen adminisnatie

inteÍessante infomatie gevea onderdelen makeÍ typwerk organiseren ik spreek goed frans pr

Ik ga atkoord met versprciding van mijn adres onder andere belangstellenden.

Stuur naar: Mevr. J. Stonp. Hosediik 1116 2861 GD B€rsambaclÍ. í018i25-2.92)



Electriciteit bii Veteranen
Versla g Lezing van Dhr. Jaap Wildeboer uit Emmen
tijdens een regio-bijeenkomst van de VMC regio Oost

op 25 november 1994.
Door Henk Kaajan.

Gebruik nooit bougiedoppen. Hierin zit een weerstand die zoveel weerstand geeft

zodat er een onvoldoende sterke vonk ontstaat. De moderne kappen hebben deze

weerstand om te voldoen aan de eisen ten aaruien van ontstoring van tadio en tv. De

heer Wildeboer adviseert om met een koperen oogje de bougiekabel rechtstreeks aan

de bougie te monteren. Bij regen heeft hij nooit last gehad dat de bougie niet meer

vonkte.
Bij storingen met het lopen van de motor NOOIT draaien aan het schroefie van de

spanningrè gelaar,, dit is nooit de oorzaak van het probleem. De regelaar is goed of
defect maar kan zelf niet geregeld worden.

Indien een anker uit de magneet wordt gehaald, moet er een sterk stuk hoekijzer in
de magneet worden geplaatst om zodoende de magneet haar magnetische veld/kracht

te laten behouden. Overigens kan de heer Wildeboer een magneet weer opnieuw haar

magnetische veld geven met behulp van een apparaat.

De heer Wildeboer heeft deze kennis, en nog veel meer, opgedaan in de 45 jaat dat

hij in deze branche werkzaam is geweest.

Naschrift:
De koperen bougie-oogjes zijn nog te koop op beurzen. Om de weerstand van een

(moderne) bougie-kap te meten moet je beschikken over een universeel-meter. Stel

het ding in op het meten van weerstand, bij voorkeur in een meetbereik van ongeveer

5000 Ohm (:5 KOhm) of zo dicht mogelijk daarbij. U zult de weerstand waarne-

men! Gebruik ook niet die soepele siliconen-kabel (met vaak prachtige kleurtjes)

Deze bevatten een koolstof-kern die ook een grote inwendige weerstand heeft. Meet

dit ook maar eens na!
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Aandeelhouders- en ledenvergadering
L2 november L994

Op 12 november waren een aantal leden (men zou kunnen spreken van de "harde

kern": mensen die je regelmatig tegen het lijf loopt op beurzen, motormanifestaties

e.d. en ook een actieve rol spelen binnen de club) bijeen in de sportbar van het

sportcomplex in Barneveld.

Heel verheugend: ook een aantal dames, zo ook een paar nieuwe en daardoor

uiteraard nieuwsgierige leden werden enthousiast begroet. Het totaal was 22 personen

(aan de hand van de koffiereketiog).
Toch wel erg gezellig, zo'naantal gelijkgestelde maar vooral aardige zielen I dwazen

/motorfreaks / enthousiastelingen / mensen!

Na afloop van het "officiële" gedeelte waren er nog veel vragen over restauratie,

onderdelen, "Hoe ver ben je met de ....... " en dergelijke. Er werd gekeuveld tot we

ongeveer uit de bar werden gedo....

Goed. We kwamen ook om zaken te doen. Nadat Paul iedereen welkom had geheten

en ons allemaal op de hoogte had gesteld over de toestand van zijn noodgedwongen

huisrestauratie mocht ik (welk een eer) de zaak overnemen.

Allereerst een besluitenlijst:
1. De vereniging heet, om verwarring met andere afkortingen en Íramen te voorko-

men, in den vervolge de C.F.M. oftewel .Club Franse Motoren".
2. De taken binnen de vereniging worden door meerdere personen , eventueel

meerdere personen in een commissie, uitgevoerd.
3. Wij houden de status van een niet-officiële vereniging, maar werken wel toe naar

een bestuur conform een verenigingsbestuur om eventueel later pijnloos over te
kunnen gaar traar een officiële vereniging.

4. De contributie gaat van F 20,-. naar F 25,-. m.i.v.1 jan 1995.

5. De (alweer traditionele) jaarrrtwordt gehouden op 20 mei 1995. WaarschijÍtlijk
doet de Moto-Guzziclub mee met een aantal leden.

6. Het bestuur gaat bestaan uit:
Paul Jonlanan voorzitter in tijdelijke ruste;

TonDorland tijdelijkvoorzitter;
Jannie Stomp secretarisenperuringmeesteresseoftewel Secrepenneresse

De overige taken biruren de club werden verdeeld, waarbij het hartverwarmend en

ontroerend was te ervaren hoe bijna iedereen zich spontaan opgaf voor een functie.

Henk moest langdurig zijn neus snuiten, Gerdy pinkte een traan weg en iemand

anders moet iets heel bijzonders op de grond hebben gezien.
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Nadat een en ander nog even op een rijde was gezet zijn we gekomen tot de

volgende taken en contactpersonen:

- Dagelijks Bestuur: Op de vorige bladzijde reeds vermeld.

- redactie clubblad: Paul Jonkrnan

- verzending clubblad: Gerard Toussain

- historie en bibliotheek: Harry Nab
- techniek en restauratie: Robert Kwist en Cees Beyerman (tel 03454-1356

Schoonrewoerd)

- inleveren kopij : iedereen

- rittenorganisatie : Ton Dorland, Gerrit Pijffers, Robert Kwist, steun van

Paul en Henk.

- contacten naar "buiten" Ton Dorland/Paul Jonlcrnan

- onderdelen, verkooP,
coórdinatie

Goed. Dit was het officiële deel. Dan verder nog wat opmerkingen:

- De inschrijfformulierenvan de jaanit komen in "Un peu de Tout"

- De rit in Frankrijk (Lac Madine) wordt nog verder uitgezocht Er schijnt daar wel

een beurs te zijn, mÍLar die is voor auto's, motoren, koetsjes en alle overige

antieke vervoeÍmiddelen. Maar, als u het stukje leest over Monthléry

- De jaanit wordt een heel gebeuren, zeker omdat we dit jaar gaan samenrijden

met de Klassiekerafdeling van de Moto-Guzzi club. De afspraken hierover zijn al

gemaakt. Het totale aantal motoren kan wel naar de dertig lopen. Grandiosa !

Er schijnt zelfs een stoomgemaal mee te rijden, of heb ik dit verkeerd begrepen?

Alleen moeten we helaas de datum verschuiven naar 13 mei. omdat anders

het stoomgemaal niet zou werken.
De opzet is als volgt: veÍzaffrelen in Putten + 09.30 uur. (Mcc "Stroud")

. start ochtendrit 11.30

. lunch lokatie

. start middagrit + 14.00

. aankomst in Putten t 16.00

. afsluiting e.d. met een etentje, drankje en een gezellig

samenzijn tot ....
Voor verdere gegevens: zie het inschrijfformulier.

- Cees Beyerman kan ook cotteren en frezen e.d.

- Het "kopklepperboek" loopt goed. Spekt de verenigingskas. Komt uit omstreeks

de jaarwisseling.

- Wie helpt Jan-Coen Dragt en zijn echtgenote aan een portie voorlichting? Zij
kdgen gezinsuitbreiding in 1995. Veel sterkte en gezondheid!

Ook goed.
Greut'n0utPut'n.
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Guide de Graissage
Alle leden van de CFM kunnen in het bezit komen van de "Guide de Graissage" van

Terrot. Het is een handleiding voor het berijden, onderhouden en het smeren van

Terrot motorfietsen. De club heeft dit boekje aangeschaft (zeer kostbaar overigens)

om de inhoud daarvan aan alle leden van de club te doen komen. Het is een vertaling

in 24 pagina's A4 met informatie over het smeringssysteem (graissage), elektriciteit

en onderhouden van alle onderdelen. Ook juridische zaken, verkeersregels e.d.

komen aan de orde.
Dit boekje werd bij elk type Terrot geleverd die verkocht werd rond 1928. Waar-

schijnlijk deed het boekje meerdere jaren dienst, gezien het feit dat er geen jaartal

opstaat, en de plaades zijn niet op een bepaald model motorfiets gericht; "Un Peu du

Tout" zullen we maar zeggen.

Leden die geen Terrot hebben. zullen dit boelde ook met plezier lezen en er hun

voordeel mee doen. Gegarandeerd gewaardeerd door de lieftrebbers van Franse

motoren. Het is de moeite waard om dit boekwerk te bestellen. Doe dit schriftelijk

met het gele formulier of bel naar Paul Jonlanan.

Wij zullen u zo snel mogelijk het gewenste aantal exemplaren toesturen. Ieder lid
krijgt één eratis exemplaar thuisgestuurd. (Dus ook seen verzendkosten) Extra

exemplaren kosten f 10,: en f 2,60 verzendkosten per stuk. De verzendkosten zijn

te besparen door bij evenementen het boek in ontvangst te nemen.

,nN
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Terrot kopkleppers
Andere uitgaven Yan de club
Ton Dorland heeft, zoals elders in dit blad gemeld, een vertaling klaar over de

350 cc kopkleppers van Terrot. Het artikel is eerder verschenen in het blad dat wordt

uitgegeven door de "Club du Motocyclettiste". Het origineel was prachtig en Ton

heeft er een even mooi Nederlands dokument van gemaakt. Wij adviseren u om

daarnaast ook de Franse uitgave in handen te krijgen, als u die al niet heeft.

COMIOT Dous lii;aur tol molor
TOT ou TÀRD
lout cmplolcrcr

fi{(Q/ilIF ra chaine
DUCKWORTH
rlclgrlvc mcol

Cela esl sfrr !

l7



$ADNE$

USINEs E. M. F.
aU A tt t E N AY'S At tlr I f BEnÍ ( tlllvn )

al oL'(7 tne

BERT
LtvFl.AtSON A VUE )

AL6UM AVÊC TARI'
t suR oEMANDE
líoir notre Anaono darv b rsóÈi

Florque de ÍobriqueM.H.
-Félephono:

"oouor'4 38:33
Adrerra Ïélegr:

íORILBERT- PARI./
t é

W

18



Vehikel Utrecht
3,,4,5 maart 1995 Jaarbeurs Informatie: 030-328808
's Morgens en 's Middags geopend, tegenwoordig ook op vrijdag.

Bourse dans le Loire-Et-Cher
5 maart
Club de Motocyclettes-Anciennes-CRvc
Marie Noyers-sur-Cher (district 41)

Informatie: 54 70 3188 Damien van der Linde Frankrijk

Moto Classique Eindhoven
25-26 maart van 10.00 uur tot 18.00 uur.
Beursgebouw. Informatie 04920-53929 (7000 vierkante meter, alleen tweewielers)

(Naar onze informatie wordt deze beurs voor het eerst gehouden)

Barneveld Onderdelenbeurs
Zatefdag 22 apfil. Informatie: G. Hofland Postbus 823r 6710 AE Ede.

Horse Power Run
" Leek-Assen-Leek"
Zondag 30 april: (Koninginnedag 29 april) Wij raden u aan: Zorg dat u een uur voor

vertrek aanwezig bent; dus ongeveer 8.00 uur 's morgens in Leek. Bemachtig dan
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een route e\ zorg dat u ook bij een stopplaats aanwezig kunt zijn, of bij de middag

pauze in Assen.

Tweede toerrit voor Franse Motoren
I. s.m. Moto Guzz\ Club Nederland: Informatie: 03418-61352

zaterdag 13 mei Putten Aanvang: 9.30 uur. Start rit 11.30 uur.

Echtgenoten/Belangstellenden welkom. Zïj zu/r.len niet voor niets komen!

Monthlérey
3 en 4juni Met onderdelenbeurs en klassieker-races.

Elders in dit blad wordt lovend geschreven over dit weekend. Een aanrader.

Entree: 60 FF (:f 20,00); Minder dan 100 lan ten zuiden van Parijs'

Toerrit Klassieker-commissie
MOtO GUZZT ClUb Nedefland. rnrormatie: 03418 -6t3s2

CFM-leden uitgenodigd en van harte welkom.

Zondag 4 juni (le Pinksterdag)
Aanvang 12.00 uur. Begin rit: 14.00 uur.

Oldtimerbeurs, België
ZaÍerdag 14 oktober
Houthalen Informatie : 00-3211 57 1552

Barneveld Onderdelenbeurs
Zaterdag 11 november Informatie: 03410-23409

Tevens informatieve b|eenkomst CFM
Sporthal bij Veluwehal Barneveld
Aanvang 10.00 uur. Leden en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Als u
rond 10.00 uur komt, zal iemand van de organisatie u de weg naar leiden door het

grote gebouw. Als u later komt, bestudeer dan vooral het bord bij de ingang of vraag

het aan het personeel aldaar.
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Gezocht:
AMAC concentrische racecarburateur met 1" venturi. Bouwjaar 1935.

Men noemt deze carburateur ook wel de "Track-Amac".
Ton Dorland 03418 -61352

Te koop
Ongedoopte olie (5 liter), O-vet versnellingsbak/1 kg. Paul Jonlanan055-220327

Te verkrijgen:
Uitdraai Frans-Nederlandse woordenlijst met 3000 technische en algemene

woorden, termen en uitdrukkingen. Met deze lijst kent het Frans geen geheimen

meer voor u. Uiteraard staan de woorden in alfabetische volgorde.

Vertalingen
Vul het bijgesloten gele formulier in en bestel daarmee zo snel mogelijk de prachtige

vertalingen.

2l



Brand
Afwikkeling van brandschade is geen eenvoudige zaak. Om een aantal zaket te
noemen die u beter kunt doen dan onze tussenpersoon en de gedupeerde, de

volgende tips:
1. Vertrouw nooit uw tussenpersoon op wat hij zegt. Uiteindelijk bent u uitsluitend

zelf verantwoordelijk voor de hoogte van het verzekerde bedrag. (Dit zal ik
overigens aanvechten want tot vijf maanden na de brand vertrouwde mijn
tussenpersoon nog steeds op de door hem gehanteerde techniek voor het bereke-

nen van herbouwkosten van een opstal)

2. Wij vormen met onze hobby een uitzonderlijke groep. U zult, liever vandaag dan

morgen, bij uw tussenpersoon aan moeten melden wat u doet. Uw voorraden

motor-onderdelen en Niet-normaal gereedschap zullen waarschijnlijk niet meever-

zekerd zijn. Vertrouw uw eigen ogen niet bij een opperulakkig doorlezen van de

polis. Wij hebben als een leeuw moeten vechten om aan te tonen dat dit normale

inboedel was in onze situatie.
3. Al vijf minuten na de brand komen de bakerpraatjes los over het dekkingsgebied

van de verzekering. Mensen van Salvage (hulporganisatie voor slachtoffers om

directe nood -bijv. onderdak- te regelen), de politie en brandweer weten het

allemaal. Ook de tussenpersoon is goed op de hoogte. Maar het blijkt al gauw dat

alleen de gedupeerde (met een fatsoenlijk stel hersenen of een adviseur) met ziin
polisblad kan zeggen wat wel en niet gedekt wordt. Uw polis vermeldt welk

polisblad en welke aanhangsels van het polisblad geldig zijn.
De verzekering haalde op dat punt direct bakzeil maar de tussenpersoon was met

stomheid geslagen want hij dacht dat .. .. en dat en dat niet meer onder de

dekking viel. Kassa! ("Niet denken dat" maar "lezen!")

4. Verzekeren tegen een nieuwwaarde is niet zo simpel als het lijkt. Elke verzeke-

ring heeft andere criteria over wat nieuw is. Iets dat oud is, is niet nieuw als u
begrijpt wat ik bedoel. Reken niet op een nieuw bankstel als de oude is verbrand.

Dit soort slijtage-artikelenworden in 4 á l}jaar afgeschreven. Lees het na!

5. U bent waarschijnlijk ondewerzekerd, ook al zegt uw tussenagent van niet. Ga er

toch maar eens een dag voor zitten. Vermeld ook alle speciale zaken zoals

verzamelingen of aparte details in het huis. Een oud huis verbouwen is geen

kunst, maar restaureren van een oud huis wel. De herbouwkosten kunnen dan wel

twee keer zo hoog uitkomen. (Daar heb ik dus ook ervaring mee)

6. Problemen ontstaan vooral als het verlies bij brand (vrijwel) totaal is. In het geval

dat de schade aan het gebouw of de inboedel beperkt blijft, schat men het

verloren gegane deel ten opzichte van het verzekerde bedrag en als die verhou-

ding niet te gek is, zal men tot uitkering overgaan.

7. Een geindexeerde verzekering calculeert een geringe mate van onderverzekering

in. In ons geval was de marge 25%. Dus wij mochten 25 % onderyerzekerd zijn.

8. Informeer voor verzekeringen ook eens bij Roel van Maarseveen of bij de heer

van de Meer (Vier Provinciën), dit zijn specialisten op het gebied van verzeke-
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ringen van oude voertuigen en inboedels. Ze stellen wel eisen en zijn niet altijd
even goedkoop.

9. Voor meer informatie kun je mij bellen. Stel dan wel gerichte vragen want we

hebben er de laatste tijd wel genoeg over gekletst.

Tenslotte:
We hebben vier maanden keihard gewerkt met vrienden, aannemer en instanties om

de zaak weer te herstellen. De firnnciële afwikkeling is nog niet helemaal voor
elkaar. Gelukkig konden we, in goed overleg, vrijwel direct (toen nog voor eigen

kosten) aan de herbouw beginnen. Dat heeft enkele maanden gescheeld. Het is erg

handig als je goede relaties hebt met winkels en bedrijven.
We hopen nu de zaak uit onze gedachten te krijgen, maar als je de verbrande

onderdelen van de Terrot weer in handen hebt valt dat niet mee!

Tips om brand te voorkomen: (van de brandweer)
. Diepvriezers, koelkasten en acculaders zijn ondingen. Veroorzaken vaak proble-

men.
. Voorzichtig met oplosmiddelen. Grote voorraden op een geventileerde plaats

zetten,liefst buiten de schuur.

. Geen tempex arrL plafond, geen tapijt op de vloer. Isoleer plafond (indien

aanwezig met steenwol en een houten betimmering.
. Lassen is vragen om moeilijldreden. Een kennis van me kon goed met me

meevoelen want tijdens het lassen vloog de benzinetank van de auto in brand.

Naar buiten met die rommel.

Wij gaan nog wat verder:
. Bij het verlaten van de schuur wordt de hoofdschakelaar omgedraaid zodat er

geen enkel apparaat meer onder spanning staat.

. Er zijn schakeraars die tussen de accu en de ptus-kabel van de accu gemonteerd

kunnen worden. Zo is de motor ook spanningvrij. (Of neem bij langdurige

stilstand de accu uit de motor)
. Met benzine of thinner schoonmaken gaat goed maar doe het buiten. Denk om

statische electriciteit van de kledins.
. Spoelbakken met reinigingsvloeistof kunnen wel branden. Met Írame de combi-

natie van slijpen (of lassen) en een open bak reinigingsvloeistof zijn riskant.

Doe met deze kennis uw voordeel en ik hoop dat u de titel van dit verhaal nooit

hardop zult hoeven te zeggen (midden in de nacht).

Paul Jonlanan

23



Informatie over de club
Doel: Het verspreiden van kennis over Franse motorfietsen, vertalen van Franse

teksten, elkaar helpen en stimuleren en als het kan, er nog wat leuke
kontakten aan over houden ook. We organiseren ook een bijeenkomst en

een toerrit.
De nieuwsbrief verschijnt onregelmatig ongeveer vier keer per jaar.
Inbreng, op wat voor manier dan ook, kan telefonisch, schriftelijk, per gi-
ro, tijdens bijeenkomsten en op dagen van de beurs van Barneveld.

Tijdelijk voorzitter:
Ton Dorland, Veldstraat 15, 3881 JM Putten.03418-61352

Voorzitter:
Paul Jonkrnan, Zwolseweg 35,7315 GG Apeldoorn. 055-220327

Betalingen en verzending nieuwsbrieven:
Jannie Stomp, Hogedijk 106,286I GD Berganrbacht. 01825-2442.
Contributie 1995 f 25,00
We streven emaar om het archief en de nieuwsbladen kostendekkend in
stand te houden. Per jaar wordt bezien of de contributie voldoende is.

per bank: 67.02.28.885
J. Stomp, Hogedijk 106,286I GD Bergambacht
Mededeling: Club voor Franse Motoren

per postgiro: 60.000
ING-bank, Gouda
Mededelinq: t.g.v. 67.02.28.885, J. Sromp, Bergambacht.

Archief: Harry Nab, W.v Collenstraat 62, 3621CN Breukelen. 03462-65537

Redaktie Nieuwsbrieven :

Paul Jonlunan (hoofdredaktie, vertalingen en opmaak)
Meindert de Jong (historie + techniek)
Jan-Coen Dragt (multi-funktioneel crea)
Henk Kaajan (vertalingen)
Ton Dorland (drukwerk)

Kopij: Getypt of geschreven. Nog liever op floppy in WP of ASCII-formaat.

Sruitingsdatumkopij: Uiterlijk maandag 17 april 1995


