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Bij de voorpagina:
In 1906 vond de Auto-Fauteuil zijn definitieve vorm. Hij onderging weinig verande-

ringen meer tot zijn verdwijnen aan het begin van de twintiger jaren. Het is een

proper voertuig en eenvoudig in gebruik, "bestemd voor bepaalde klassen, die deftige

kleding wensen te blijven dragen, overeenkomend met hun situatie", als gezegd door

de Ets Gauthier in hun publicatie. Behalve een waterkoeling, bezit de versie op de

voorplaat enkele nieuwigheden, die nooit gezien zijn in die tijd. Het enorme achter-

tandwiel laat zich verklaren door een koppeling zonder stoten "sedertdien een

complete stilstand". Tot zover de tetst uit Bourdacheblz.269.
De laatste opmerking over het volledig stilstaan is niet zo gek als het lijkt: veel motoren in die tijd hadden

nog geen koppeling (en/of versnellingen). Als het voertuig tot stilstand kwam, sloeg de motor af. Het

wegrijden was dan alleen mogelijk door het voertuig weer even aan te lopen. Meestal startte zo'n voertuig

direct. Door de constructie van de toenmalige motoren (lange slag) kon zo zonder koppeling stapvoets

gereden worden zonder dat de motor afsloeg. Als je wat gas gaf, plofte het ding zo weet weg. Rijders

werden natuurlijk behendig in het goed vooruit kijken en inschatten hoe je niet hoefde te stoppen. En

zoveel verkeet was er nog niet in die tijd.

Redaktieadres en overige inlichtingen:
P. Jonkman, Zwolseweg 35' 7315 GG Apeldoorn.
Tel. 055-220327 Fax. 0571, -276852 (o.v.v. P.Jonkman privé)

Sruitingsdarum kopij: Uiterlijk maandag 27 november L995



Le Grondeur doApeldoorn
De vorige Peu lijkt alweer een eeuwigheid geleden. Dat idee kan op twee manieren
gewekt worden: door de lange tijdsspanne tussen de uitgifte van nummer 16 en 17 of
door de grote gebeurtenissen, die in de tussenliggende periode hebben plaats gevon-

den. Als u mij goed kent, zalhij niet kiezen maar beide argumenten gebruiken. De

vorige Peu kwam uit ruim voor de toerrit op 13 mei. Inschrijvingen en dergelijke
konden dan op tijd geschieden. Deze Peu moet ruim voor de beurs van Barneveld

uitkomen, omdat we op die dag de belangrijke bijeenkomst hebben betreffende

clubzaken. Als we een vereniging waren, zouden we het de jaarvergadering noemen.

Met de club gaat het goed. Het aantal opzeggers is nul, het aantal niet opnieuw

betalende leden is in 1995 minder dan het aantal leden dat zich nieuw aanmeldt.

Overigens blijf ik het een raar verschijnsel vinden dat niemand zich afrneldt als hij
geen prijs meer stelt op het lidmaatschap. Dat omstandigheden in een mensenleven

snel kunnen veranderen kan ik mij heel goed voorstellen, dat de Franse motoren je

dan wat minder (gaan) interesseren ook. Neem mezelf vorig jaar om deze tijd
brand, nu precies een jaar later in verwachting van een tweeling nadat wij daar negen
jaar op hebben gewacht. Moraal van het verhaal: ik werk me suf aan die oude

Franse Verleiders. De Gnóme & Rhóne wordt prachtig. Op de prachtig en nieuw

ingerichte zolder van het huis liggen alle onderdelen te wachten op montage. Alles is
vernikkeld, verchroomd, gespoten of geëpoxeerd. De verbrande Terrot is hetzelfde

lot ondergaan. Ik geef toe dat ik enig risico neem maar de onderdelen bleken zo goed

uit de brand te zljn gekomen, dat restauratie verantwoord lijkt. Ik heb geen risico
genomen met de meest kwetsbare onderdelen. Denk bijvoorbeeld aan de spaken van

beide wielen. En die dingen moesten er toch al uit, lees dat nog maar eens in een

oude Peu. De gefronste wenkbrauwen kan ik mij voorstellen, maar bedenk dat een

carter van een Terrot iets heel anders is dan een carter van een moderne BMW of
Guzzï, datzelfde geldt voor het frame. Dat is in ieder geval overtuigend proefonder-

vindelijk bewezen. En wat dacht u van het gebruiksdoel van zo'n motor? Is het niet

veel belangrijker dat Phoenix weer is herrezen, Phoenix hoeft niet veel meer te

rijden. Weest verder gerust, ik zal "het ding" bij leven in ieder geval nooit verkopen.

Het verhaal is daarvoor te boeiend. Mijn restauratiedrift is natuurlijk mede aange-

wakkerd door het feit dat na januari 1996 mijn huiselijke situatie drastisch zal

veranderen.

Barneveld
Op 11 november is de traditioneel door de VMC georganiseerde ruil- en onderdelen-

beurs. Tegelijk organiseren wij om 11.00 uur in de aangreÍtzende sporthal een

bijeenkomst waarvoor we u dit jaar uitdrukkkelijk uitnodigen. Neem uw kennis,

vrouw of vriendin mee. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. We gebruiken daar een

zaaltje en kunnen dan in alle rust weer even met elkaar bijpraten , maat bovendien

terugkijken op het dan bijrn afgelopen clubjaar, de financiën, de (nieuwe) uitgaven

van de club en de bestuurszaken voor het komende jaar. We zijn als dagelijks



bestuur van mening, dat u inspraak moet hebben over de zaken die voor u in de club
van belang zijn. Doordat we geen vereniging zijn, kan elk individu in de club doen

wat hijlzïj wil maar we streven naar een handelswijze zoals hij in verenigingen
gebruikelijk is. Leest u op bladzijde 19 het artikel over "bestuurszaken".

Toerritten
Het afgelopen jaar was de inmiddels alweer traditionele toerrit voor Franse motoren

in Putten een groot succes. Deelnemers, partners, vrienden en belangstellenden

waren unaniem positief, geziet de evaluatie-formulieren, die rn afloop werden
ingeleverd. De derde toerrit wordt tn 1996 in Bemmel en omstreken georganiseerd

door Peter en Ans Vink. De organisatie van die dag is in grote lijnen al doorgespro-
ken. De niet-rijders zullen ook weer een mooie dag beleven, dit is een hoofddoel van

onze toerritten. Het is trouwens uniek dat we ieder jaar weer een andere organisator
kururen vinden. Voor toerrit vier heeft zich ook al een kandidaat gemeld....

Toerrit 3a
Het jaar 1996 zal nog een toerrit bevatten, als het aan de organisatie ligt. We willen
met belangstellenden gaan tuffen aan de voet van de Mont Blanc in Sallanches in
Zuid Frankrijk. Elders in dit blad leest u er meer over.

Mis
Dat niet alles goed loopt mag misschien blijken uit onderstaand voorbeeld. Ik sta bij
de VMC ingeschreven als merken-contactpersoon. Ik heb dus soms twee petten op en

ben daar eerlijk gezegd niet altijd even nauwkeurig in. Een lid van de VMC behandel

ik eigenlijk hetzelfde als een lid van de CFM. En daar moet je mee opletten. Zo laat
ik brieven van VMC leden ook wel eens lezen aan Jan-Coen Dragt, een belangrijk
redactielid van dit orgaan. De opgestuurde vertaling van Frans merk X van een

VMC lid, laten we hem ter wille van de anonimiteit meneer Beitel uit Maastricht
noemen, is door JC omgezet in de tekstverwerker, een paar komma's zijn verplaatst,

er is een woordje verschoven, en tevreden schrijft JC een brief waarin hij kond doet

van zijn activiteiten. De schriftelijke reactie daarop was schokkend, hoewel mis-

schien niet zo kwaad bedoeld. Enkele citaten (schrijffout behouden): "Heer,

.... Ik wijs u nadrukkelijk op de bescherming van mijn vertaling voornoemd door de Grondwet voor het

Koninkijk der Nederlanden, voor deze dc Au[eurswet, alsmede door de Universele Verklaring van de

Rechten van de Mens 1948 artikel2T lid 2. ....
Uw mededeling dnt u bij het overschrijven van mijn vertaling 'een panr kleine zaken heefi aangepast,

meestal om het leesbaar te houden, geefi mij reden tot extra blijdschap over de bescherming middels

copyrightduiding van mijn vertaling. Op de wv brief voornoemd zijn naar mijn mening zodnnige grammnti-

cale opmerkingen te maken dnt ik vrees dat wv "aanpassingen" door mij zullenworden begrepen als

deformaties. Uw stelling d"ot de "Fransen een soort Frans schreven dnt zich slechts moeizaam laat omzetten

in begrijpelijk Nederl.ands" wordt door mij geenszins onderschreven, daarmee opmerkende d,at u met het

Germnnisme "omzelten" heefr bedoeld te schrijven 'vertalen' en dat u met uw opmerking dc kl.assieke

Franse schrijvers naar mijn mening nvaar en onnodig beledigt....
Bovendien geefr uw opmerking mij de indruk dnt u in nu wijze van vertalen gerangschikt kan worden in de

rangen der duidelijk amoteuristische vertalers die werkzaam zijn voor de televisionaire media, en die in
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hunne vertalingen meer dnn eens het tegengesrelde schrijven van hetgeen in de originele taal gesproken

werd, waardoor grote misverstanden, sonts zelfs van invloed zijnde op al drtn niet oorlogshandelen, kunnen

ontstaan, benevens waardoor schrijvers de vertalingen hunner vterken niet kunnen erkennen als ziinde

gevloeid uit de hunne pennen of anderssoortige schrffiereien. Ik heb een hekel aan zulke incompetente

vertalingen....
Het voorgaande overziende hoop ik d-at u mi uw modificatie van mijn vertaling voontoemd zulï toezenden,

opdat ik kan bepalen wat mijn opstelling terzake ml moeten zijn. Het zal u duideliik ziin dnt afdrukken van

mijn vertaling in het CFM-clubblad niet op voorhand onbespreekbaar is.

...." Het zal, nogmaals gezegd, niet zo kwaadbedoeld zijn,maar dit geeft geenpas

bij een stelletje goedwillende amateurs. Jammer. De tekst wordt dus nog maar even

niet geplaatst.

Aluminium solderen
De laatste tijd ben ik enkele keren bij Wim en Nel Faber rL Zeewolde op bezoek

geweest. Het gebeurt zelden dat ik bij de familie biruren wandel, maar een aantal

zaken maakten een bezoek noodzakelijk. Ten eerste wilde ik een nieuwe uitlaat voor
mijn Terrot bestellen. Wim vond het veel beter om een reparatie uit te voeren. De

noodzakelijke spullen voor het solderen van aluminium waren via een buurman

besteld. Propaan en zuurstof lagen in flessen op ons te wachten. Een uurtje later

waren de gaten met stukjes plaatmateriaal opgevuld. De vlam moet flink heet zijn.
Door het verschil in grootte dreigt het kleinste stuk aluminium sneller op te wannen,

waardoor het atuminiumsoldeer alleen op de kleinste plaat goed vloeide. Na enig

knoeien was de goede volgorde: het in te zetten plaatje goed vastzetten (lijm-
tanglmoordenaar), vtoeimiddel rijkelijk gebruiken tijdens het verhitten van het

grootste onderdeel. Als het aluminium van het soldeer begint te smelten neem je het

kleine plaatje mee in de vlam, wachten daarna totdat de soldeer goed uitgevloeid is
in de soldeernaad
Een vergelijkbaar
verhaal stond in "Het
motorrijwiel" van
juli/augustus. Ze
gebruikten daar materiaal van een andere leverancier. Als u eraan denkt om het zelf

ook te gaan proberen, lees dan even dat artikel. Daar wordt ook een leverancier in
genoemd met telefoonmrmmer. De testers in Het Motorrijwiel waren lovend. Ik sluit

me daarbij aan. Een moeilijk te solderen/lassen materiaal blijkt dan toch weer

restaureerbaaÍ te zijn. Het was voor mij een klein wonder, hoe eenvoudig een en

ander in z'n werk ging. De verbindingen zijn sterk, als het materiaal goed gevloeid

heeft.

Bewondering
Op het gevaar af dat le Grondeur straks nog een stijmbal genoemd wordt, ben ik rn
een dagje werken bij Wim in de schuur, -ik kwam immers voor meer zaken-, onder

de indruk geraakt van de bevlogenheid waarmee Wim z'n hobby beoefent. Hij heeft

in de loop der jaren een enorÍne hoeveelheid keruris opgebouwd over allerlei typen



Franse motoren" Hij kan als een van de weinigen in Nederland over heel veel

modellen iets wezenlijks zirxrigs zeggen. Daar heeft hij lang niet altijd zin in. Elke

motor, die voor Wim in Nederland aankom| gaat bij hem op het plateau en wordt

aan een grondige inspectie onderworpen. Ontbrekende onderdelen worden uit zijn

voorraad erbij gezocht of soms ook nagemaakt. Ik bewonder Wim's moed om van

iedere motor zo'n werkstuk te maken. Mensen, ik heb nu zelf enkele werkstukken

met eigen ogen zien komen en gaan. Op de grote beurzen staan complete motoren' -

de motor altijd los, liefst lopend, liefst entre-tubes-, waar Wim met enthousiasme

over praat. Eigenlijk is Wim in gedachten al klaar met de restauratie. Het verchro-

men en spuiten, de nieuwe bandjes, tret zljn naar Wim's idee geen grote klussen

meer. Soms raakt hij teleurgesteld of geïrriteerd als mensen niet zien hoeveel werk

er al aan is verricht. Bovendien wil hij het liefst de motor verkopen aan een "aardig"

persoon. (Hoe bepaal je dat Wim? Twee keer schudden ofzo?) Wim is handig in het

restaureren van onmisbare onderdelen. Hij heeft ook "zijn adresjes", die voor hem

onderdelen na kunnen maken. Hij snapt niet, dat andere mensen geen gat zien in de

motor, die volgens hem al klaar is in grote lijnen . Ik ben soms twee avonden kwijt

aan de reparatie van een heel klein onderdeeltje. Ik zou het engelen-geduld niet op

kunnen brengen om maanden of jaren te zoeken naar een geschikte voorvork, omdat

de vork die er nu inzit, niet origineel is. Zo'nmotor staat dan wel al die tijd in de

weg in de schuur en ik zou me daar aan dood ergeren. Bovendien hou ik eryan om

iets af te maken. Wim helpt alleen andere mensen op gang. Hij heeft de lol gehad

om het model gedetailleerd te kunnen bekijken. En dat is dus kennis die ik mis. Ik
heb hooguit aan tien Franse motoren zèlf gesleuteld; Wim aan tientallen" Samen

kunnen we uren praten over allerlei technische detaits van die oude Franse Verlei-

ders. En denkt u dat het een goudmijntje is, die handel in oude motoren uit Frank-

rijk? Nou, zoals Wim het doet, doet hij het voor de portemoruree helemaal verkeerd.

Daar bewonder ik hem ook nog eens om. Het is een hobbyist waarbij de hobby niet

teveel geld kost. Hij en zijn vrouw zijn daar sÍtmen ALTIJD mee bezig. En daar

lopen er niet zoveel van rond in Nederland.

Kinderwagen
Zeer kort voor het verschijnen van dit boekje zijn Wim en Nel Faber weer naar

Frankrijk geweest. Ze zljn daar een kinderwagen tegengekomen van het merk ...

Terrot uit ongeveer 1940. Zo'n grote stalen bak met een grote kap in de kleur

donkerblauw. Het model van dit soort kinderwagens is op mijn netvlies gebrand door

de foto's en films, die gemaakt zijn in de tweede wereldoorlog, waarmee uitgemer-

gelde mensen sprokkelhout en andere goederen vervoerden. Ik begrijp nu dat dat

kon, want het zijn zeer deugdelijke rijtuigen.

Austral
Op dezelfde tocht door Frankrijk heeft Wim een Austral entre-tube kopklepper

gwonden met LMP motorblok en Staub versnellingsbak, toute origine. Er was

helemaal niets mee gebeurd. Dat betekent dus ook, dat het achterwiel half weggerot
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was; de velgranden van het voorwiel idem. Het mos groeide in de totaal gesloten

primaire kettingkast" Zoals u ongetwijfeld weet, zijn gunstige abiotische faktoren
voor mos niet gelijk aan gunstige abiotische factoren voor "oude mototftets".
Waarom schrijf ik iets over dit wrak op? Om u ervan te overtuigen, dat je dit soort

restauratie-objecten soms een tweede blik moet gunnen. Er was helemaal niets aan

gebeurd, dus alles zat er nog aan. Totaal kompleet. Alle manettes op het stuur, de

(als accessoire aangebrachte) verlichting, het kasde op de entre-tube tank met schake-

laar èn ampère-meter, de totaal gesloten secundaire kettingkast (net als JAWA later),

het bronzen/geëmailleerde type-plaade, de originele carburateur, de goede spatbor-

den, de goede

wielen, de rem-
rulven met koel-
vinnen, de cilin-
der met alle
koelviruren kom-
pleet, enz. enz.

Je hoeft hieraan
niets te zoeken,
je kunt direct aan

het (vele) werk beginnen" Wim probeert het blok los te krijgen, er goede wielen in te

zetter, kortom "het ding" dus verkoopbaar te maken. Kennelijk hebben veel mensen

toch een duwde nodig want in deze staat begint bijna niemand eraan. En eerlijk
gezegd had ik het zelf in het begin ook niet gezien. Ik hoop dat vele lezers deze brui-
ne schoonheid nog een keer kurmen bewonderen op een beurs. Een entre-tube

kopklepper wordt zeldzaarn. De pseudo-conische as aan de rechterzijde van het blok
laat uw hart misschien ook sneller kloppen. Rare jongens, die motorlieftrebbers.

Herdrukken
Deze Peu heeft lang op zich laten wachten. Toch is er heel wat gebeurd. Het archief
is flink uitgebreid, er is o.a. voor ruim f 700,: aan archiefrnateriaal gekopieerd. De

club probeert het geld terug te verdienen. De paar guldentjens (Zwieberde!), die wij
pakken op de duurdere drukwerken zijn nodig om de toenemende voorraden te

kunnen bekostigen. Een deel van het drukwerk wordt uitbesteed aan een professione-

le drukker. De hoeveelheid voorbereidingstijd voor drukwerkzaken blijft enorm. Ik
wil niet zielig doen, maar als u het niet gelooft, loop dan maar eens een dag mee.

Geduld is noodzakelijk.

Tenslotte
Zo'n brabbelverhaal moet altijd eindigen met een flitsende conclusie of een geniale

kwinkslag. Daar komt'ie dan: we hebben ook nog enkele herdrukken van oude

catalogie van Motoconfort en Automoto. Goed hè?!



Eiserne Heinrich en Jules (Juliëtte?).

In een tweede schuur lag
in een hoek een Gnóme &
Rhóne Ml uit 1932. Als ie
spreekt over liefde op het
eerste gezicht.... De afge'
broken standaard, incom-
plete uítlaat en een laag
stof en spinne-webben waar
menig spookhuis geld voor
over had, konden niet
voorkomen, dat ik de motor
in de komende nachten
langs zag tuffen.
Door: Ton Sleijpen Elsloo.

Jaren geleden kwam ik voor het eerst in aanra-

king met oude motoren. De (volgens mij) be-

kende familie Ramakers uit Bunde was reeds

jaren bedreven in het berijden van oude glorie
en staken dit ook niet onder stoelen of banken.

In Bunde werd destijds de inmiddels terziele
gegane "Bunder Run" toerrit verreden en werd

het café van mijn tante gebruikt als pleister-

paats. De geur van benzine, de imposante ma-

chines en de historische kledij van hun bestuur-

ders lokten talloze nieuwsgierigen (waaronder

mijn persoontje) naar Bunde. De Ariel VHA
met aluminium motorblok van dhr. Ramakers

sr. sprak mij enorm aan. Daar ik nog niet in het

bezït van een motor was, bleef het bij het proe-

ven van sfeer en snuiven van dampen.

Toen een van mijn collega's in zijn over-enthou-

siasme een NSU kocht werd mijn liefde voor de

stampers en de drang om er een aan te schaffen

alleen maar groter. Over-enthousiasme, omdat mijn collega de NSU Lux uit 1953 in
onderdelen gekocht had en aangezienhij van techniek net zoveel verstand had als een

koe van rolschaatsen liep dit uit op een fiasco. Aangezien mrjn opleiding alleen maar

commercie en management behelst, raadde mijn vrouw mij de aankoop van de

aanhangwagen onderdelen sterk af. Doordat ik vroeger nogal wat aan bromfietsen

gesleuteld had en met behulp van een originele handleiding van NSU werd "Hein-

rich" (toen dacht ik nog dat motoren mannelijk waren) in elkaar gezet in een jaar

tijd. Mijn gemoed schiet nog steeds vol als ik terugdenk aan de eerste proefrit. Na de

hele straat van een fiks rookgordijn te hebben voorzien ontdekte ik dat de choke van

mijn tweetakde precies andersom werkte dan ik dacht. Inmiddels is de keuring

geschied en wacht ik vol ongeduld op mijn kenteken.

Mrjn vrouw is besmet met een andere gevaarlijke ziekte rnmelijk het interieur-virus.

Meubels die in mijn ogen nog steeds voldoen worden ras gepensioneerd als ze een

idee heeft. Zo gebeurde het dat ik op een zondagmorgen belandde bij een antiekhan-

delaar op zoek naar een tafeltje. In de ruimte achter zijn boerderijde ontwaarde ik in
een hoek een Indian Chief met een oud bouwj aar. Deze handelaar bleek eveneens

lieftrebber te zïjnvan historische motoren en al gauw raakten we aan de praat. In een

tweede schuur lag in een hoek een Gnóme & Rhóne Ml uit 1932. Als je spreekt

over liefde op het eerste gezicht....

De afgebroken standaard, incomplete uitlaat en een laag stof en spirure-webben waar

menig spookhuis geld voor over had, konden niet voorkomen, dat ik de motor in de

komende rnchten langs zag tuffen. Vier dagen later kocht ik "Jules" en mijn droom
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was werkelijkheid geworden. Via vrienden en bekenden kreeg ik een oud VMC-
boekje met daarin de namen en telefoonnummers van Merk-specialisten. Zo kwam ik
in contact met Paul, die mij onmiddelijk enthousiast maakte voor de CFM. Binnen
enkele weken en een fikse telefoonrekening stroomde de info binnen. Daar ik door
een operatie een trjdje aan huis gebonden ben was de complete verzameling nieuws-
brieven een welkome afwisseling. Uiterst geÍLmuseerd heb ik al deze verhalen in één

dag tot mij genomen. Zo ontdekte ik dat "Jules" eigenlijk "Juliëtte" heet. Inmiddels
is zij helemaal gestript en heb ik mij verbaasd over hoe het mogelijk is dat sommige

schroeven zó vast kunnen zitten. De restauratie is begonnen en ik hoop jullie
binnenkort hier een en ander over te kunnen schrijven.
Met vriendelijke groet. Ton Sleijpen.

dffi&fftrHË HffieË
wsËmtr#sE#$E
ssBspËmtrffiffB

PUT'IEN - Niet het geluid van jankende, hoog opgevoerde toermoto-
ren zal op 13 meidoor Putten klinken,maarhetrustige'plok.plok'van
een 20-tal veteraanmotoren. De Club van Franse motoren in Neder-
land houdt dan haar jaarrit, startende vanaf Stroud om 10.45 uur. De
motoren kunnen worden bezichtigd vanaf 9.00 uur en na 16.00 uur op
dc parkecrplaats voor Stroud.

De cl ub bestaat uit een rqlatief klein
aantal leden, ongeveel honderd,
met zeer ttiteenlopende beroepen,
mAar rnet éón gezamenlijke Pa5sie:
het restaureren en vooral berijden
van antieke motorÍ'íetsen uit het
lanrl van Marianne. In totaal heeft
nten een 70-tfll motorfietsett, in alle
stadia van ge reedheid. Het Ineren-
deel stamt uit de jaren'20 -'40. Het r

zijn meestal motoren van 125-500
cc, uls'iu.'reïal"t of '.rls r.'icrtakt mel
zrj- ot'kopkleppen, meestal met een

open klepbediening. Veelal zat de
benzinetank nog gemonteerd tus-
sen de framebuizen (entre-tube).

Wel eens gehooril van merkcn als
Monet-Goyon, Motosacoche, Ra-
yat, Terrot, Sans-soulPaP, Rene
Gillet of Alcyon? De meeste mensen
kennen welde I larley-Davidson, de
ln<Jian, BMW'BSA en de DKW
maar de F-ranse merken sPreken i

rninder tot de verbeelding. Er be-
stonden vele (ook kleine) merken.,
In de honclcrd jaar dat er in Frank-'
rijk motorl-ietsen worden geprod u-
ceerd hebben er zo'n 240 Franse
merken bestaatr, waarvan alleen

Peugeot eigenlijkk nog over is (net
bromÍietsen). Na de eerste rvereld-
oorlog vel'tl$'encn reeds vele rner-
ken van het toneel orndttt er giganti: 

'

uit:
Puttens
Dagblad



sche voorraden auto's en motorsn
overbleven uit de diverse legers, Na
,WO II waren nog zo'n l2 merken in
staat om de Íabrieken opnieuw op te
starten gn rle concurréntie aan te
gaan met de Duitse, Engelse en
Amerikaanse nrerken.
De'ferrot-ft rbricken produceerclen
in 1930 zo'n 10.000 motorfietsen en
was daarnree de grootste fabrikant;
Peugeot dc tweecle en Motobécane
dc ilerde p:-i;Ciiuent
Flet mqeste werden zijkleppers ver-
kocht van 250-350 cc, milar men
lion ook eerr René Gillet kopen met
een 1000 cc tweecylinder. Dit was
echter alleen voor <le rijkeren weg-
gelegd. Een goede motori'iets kostte
in die dagen zo'n 3500 Franse
Francs, een erclusieve motor met
kopkleppen pakweg FI.- 6750.
Iloewelde Amerikaanse en Engelse
technische ontwikkelingen meer
bekend war()n in Nederland moest
men echter Frankrijk niet uitvlak-
ken. Denk maar aan de eerste lucht-
ballon, de ,.-erste motorílets, hct
róntgenapparaat, de opzet van de
Parijse Métro en zo nog veel meer.

Net als in Duitsland waren errreLls-

achtige ijzer- en staalfabrieken met

hun gieterijen en aanverwante be-
drijven.
Op dit moment is er in F'rankrijk
weinig antieks of ouds meer Le vitr'
den op technisch gebied. De tijd dat
rnen bij een boer achter het hooieen
oude Citroën, een Panhard-Levas-
sor of een Peugeot uit l9l4 vinclt, is

echt wel voorbij. Wat ciie boer nu
nog heefl aan 'oude rommel'brengt
hij naar de beurs en verkoopt dat
voor veel geld aan die dwaile n clie er
weer intrappen omclat zij'to nodig
hun nostalgische neigingen willen
botvieren.
Die 'dwaas' moet dan ook vele
beurzen aÍschuimen om nog iets
bruikbaars te vinden. Een klein
voordeel is wel clat de prijrskaartjes
meestal iets'vriendelijker' zijn clan

die op Engelse en Anterikaanse Ino-
toren.
Wat is er nu voor lcll aan orn 2 oÍ'3
jaar aan een oude motorfiets te
werken, avonden te sclturen, hct
rviel opnieuw uit te vinden (met spa-
ken), een benzinetank (van echt
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messing) met 40 gaades te restaure-
ren,, onderdelen met veeluroeite na
te maken van onbruikbAre, verroes-
tc rommel waar de paardepoep van
70 jaar geleden soms nog aan vast-
zit"!
Tja, het vere ist vindingrijkheid,
technisch inzicht, veel overleg met
dc a ndere'{lwazen', heel veel geduld
en het ontrvikkelt een diep respect

voor de wijze waarop men in die tijd
krval itat ief hoo gwaardi ge onderde-
len kon Íabriceren zonder compu-
tergestu urcle draai- en lieesban ken
en andere hi-tec apparatuur. De nu
beruchte 'Franse-slag' bestond in
die trjd nog niet. Eén ding is in ieder
geval zeker: het houdtje wel van de
straat als je een oucle motorfiets 'op
de strirat' brengt!

Door de combinatie van Franse Motoren en

Italiaanse Moto Guzzi's ontstond op zaterdag 13

mei om tien uur voor het cultureel centrum in
Putten een gezellige club mensen met twintig
deelnemende motoren (drie Guzzi's) en een

behoorlijk aantzl echtgenoten en andere belang-

stellenden. Na een korte briefing konden de

motoren om half elf gestart worden. De route-
beschrijving was zeeÍ gedetailleerd. Er was

zelfs een in kleur gedrukte landkaart bij. Velen
besloten achter het achterwiel van de voorgan-
ger aan te rijden. Met twee voorrijders is dat
geen probleem, teruij je met de kleine geleende

Monet & Goyon van Harry Nab op stap bent,

dan is kaart + route lezen noodzaak! Van Put-

ten na:rr Spakenburg blijkt dan ook nog een heel

eind te kunnen zijn. Bij aankomst voelde ik me

apetrots, want op zo'n klein ding zonder rem-
men is het een hele toer om de snelheid erin te
houden èn toch overal op tijd stil te staan. Wat
die remmen betreft: er worden twee blokjes in
de poelie van de aandrijving op het achterwiel
gedrukt. Het remde gesmeerd!

In Spakenburg kwamen we aan bij de vis-afslag in de pittoreske haven. Er was een

keurige parkeerplaats geregeld naast de voordeur van het museum, de echtgenoten

konden weer even bijpraten met de motards. Koffie en broodjes waren voortreffelijk.
Tijdens de veiling van dozen vol makreel ontstond de akelige situatie dat ik steeds te

laat op het knopje drukte. Kerurelijk waren er prijs-afspraken want de vis werd duur

betaald. Uit ballorigheid heb ik de laatste vissen tegen een woekerprijs opgekocht,

11

Terugblik tweede toerrit voor
Franse Motoren in Putten.

To erritv erslagen b e horen
niet tot mijn favoriete lees-

onderwerpen. Nu heb ik
toch de taak op me geno-
men om een verslag van

een rit te maken. Mijn
aversie lijkt om de volgende
redenen gegrond: het gaat
zeer vaak over - het weer, -
de organisator (nog bij de

voornaam genoemd ook!), -

de mooie omgeving en over

"het gevoel" dat je alleen
maar kent als je met de rit
hebt meegedaan.
Ik heb me voorgenomen
om verder te schrijven en

bovenstaande punten in
gedachten te houden.



want anders had ik achter het net gevist. Na een uur weer op de "brommer" gestapt.

Vissen tussen de snelbinders en door naar het volgende punt. Daar ik kaart las en de

anderen achter het achterwiel van de voorganger aan wilden rijden, had ik in ieder

geval enige minuten voorsprong genomen. Een snerpende wind hield de gang aardig

uit het kleine voertuigje. Met m'n hoofd over het stuur gebogen kon ik nog net in de

tweede versnelling blijven rijden. Toen de meute me net had ingehaald en de

voorrijder daarop even verkeerd reed, moest de hele club even keren, hetgeen me

weer even lucht gaf. Tussen Spakenburg en Putten ligt de Vanenburg, een prachtig

wit buitenverblijf, waar nu ogenschijnlijk erg saaie mensen bezig worden gehouden

met eten en conferenties. Terwijl interessante motoren en vaak prachtig uitgemon-

sterde berijders links stonden te wachten deed menig gast verwoede pogingen toch

vooral naar rechts te blijven kijken op een manier die moet lijken als "ik had jullie

nog helemaal niet gezien". Bij een enkele passant schoten ineens de herinneringen

aan vroeger te binnen. Zo ontstond een geanimeerd gesprek over de motorbelevenis-

sen van vroeger.
Deze observatie kwam tot stand, doordat we stonden te wachten op de fotograaf. In

de zonnige ambiance, de prachtige bloemen en het witte gebouw is van iedere

deelnemer een foto ter herinnering gemaakt.

Terug in Putten kwamen de sparurende verhalen. De verkiezing van de mooiste

motor kwam op naam van Ben Giffard, toen nog geen lid. Ben was meegekomen met

Ted Swaalf, beiden woornchtig in Haarlem. Ben had de groezeligste motor van

allen. De echte kenners schijnen dan te zeggen dat het ding in originele staat is. Nu

moet ik zeggen dat de 250 cc tweetakt Magnat Debon uit 1928 bij nadere bestudering

zijn prijs ook meer dan waard was. Drie anekdotes moeten toch niet onverrreld

blijven over het duo uit Haarlem: Ted vroeg of iedereen even de andere kant op

wilde kijken, toen de ongerestaureerde motor van Ben uit de auto werd gehaald. De

motor heeft wel een prijs verdiend, maar is als eerste uitgevallen. Tenslotte bleek dat

Ted, hoewel aan hem de welvaart niet geheel ongemerkt voorbij is gegaan, plaats

rurm op de één na kleinste motor van alle deelnemers.

Tegen de avond stond er heerlijk Indisch eten klaar voor alle deelnemers en partners,

de royale foto's werden in een mooie lijst ats aandenken aangeboden; de evaluatie-

fonnulieren werden ingenomen; (zonder uitzondering lovend) tegen een uur of acht

kwam de tijd om afscheid te nemen.

De heer T. Dorland werd uitdrukkelijk bedankt voor de prachtige dag, de soepele

organisatie en de goede stemming.
Alle doelen waren bereikt: 1) gezelligheid, 2) bijpraten, 3) niet alleen voor rijders

iets organiseren maar ook voor de partners, 4) een opvolger vinden voor volgend

jaar. Uiteindelijk bleken er vier kandidaten te zijn die volgend jaar de rit willen

organiseren. Voorwaar een schitterend evenement voor de club. De rit lijkt veilig
gesteld voor de nabije toekomst.

t2



Het verhaal van de Auto-Fauteuil

In 1902 presenteerde inge-
nieur Georges Gauthier uit
Blois zijn creatie de Auto-

fauteuil, een curieus appa-
raat, dat wordt aangedre-
ven door een 500 cc eenci-

linder. La vie de la Moto
heeït voor u een model uit
1910 uitgeprobeerd.

Het confortabele aan de

Auto-Fauteuil uit I9l0 is
nauwelijks meer dan het
enorrne zadel met veren,
want de besturing gaat erg
stotend. Maar dit verschrtk-
kelijke apparaat verbergt
een groot i.dee.....

Uit : La Vie de la
Moto

Auteur : Jean-Sylvestre
Blanc

Vertaler: Henk Kaajan

Voor vrouwen en pastoors!
"Het is geen motorfiets, noch een afgeleide

daarvan, maar dit is een machine die alle ver-
volmakingen van een auto bezit en die slechts

de motor en de eenvoud van een motorfiets
heeft, welke een minimum aan brandstof ver-
bruikt en weinig onderhoud behoeft".
Zo stelde George Gauthier, ingenieur te Blois,
ín 1902 op de Salon van Parijs een curieuze

machine voor, aangedreven door een 500 cc

eencilinder motor.
Een rare filosofie was 't zeker: twee wielen van
een klein formaat, een dikke eencilinder van 3,5
pk, watergekoeld en geplaatst onder de billen
van de bestuurder. Verder een vertikaal
geplaatste tank, welke zowel een benzine als een

olie gedeelte bezit, en vooral de plaats voor de

benen, met een lang, diep uitgevoerd frame om

te voorkomen dat de motor een jurk verhit!

In het begin van deze eeuw had George Gaut-

hier een vaststaand idee: Een voertuig bouwen
welke gewijd is aan het comfort van een auto-
mobiel (de ontwerper hechtte veel waarde aan

dat charmante woord) en die niet meer ver-
bruikte dan een motorfiets en waarin men

slechts hoefde te gaan zitten om te veÍtrekken.
Praktisch, comfortabel en aanvaardbaar over-
eind te houden bij stilstand dankzij een intrekba-
re knop, geplaatst onder de motor (dat was een

nieuwigheid aan het begin van de eeuw), duidelijk niet een motor bedoeld voor de

motorsport.
De roeping van de Auto-Fauteuil was duidelijk, mikken op een klandizie van

notarissen, vrouwen, artsen en geestelijken.
Het idee om de tweewieler populairder te maken onder een groter publiek leefde al

enkele jaren.

Voor vrouwen en pastoors!
Aldus versloeg Raoul Marquis in de krant La Nature van 28 maart 1903 het ont-

werp: "De motoffiets moet een voertuíg worden voor toerisme en voor praktisch
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Claude Tiano gezeten "in" zijn Auto-Fauteuil van 1910. De motor mikte op een

cliëntele van vrouwen en geesteliiken.

gebrutk, zulks eerder dan voor sportief gebruik waarbij het comfort en de veiligheid

zíjn opgeoffird aan de snelheid. De inspanntngen van de constructeurs ziin daar

bovendien met succes op gerícht geweest en de laatste Salon bevatte zeer praktísche

motorfretsmodellen. Zoals bíjvoorbeeld de Auto-Fauteuil Gauthier, mnchine van lwrc

en grote stabiliteit".
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Zelfs de Italianen kenden aan George Gauthier de uitvinding toe van een groot idee:

De scooter.

Te verstandig
De esthetiteit van
de Auto-Fauteuil
welke Claude Ti-
ano, haar eige-
naar aan ons

ontsluiert, kan
ons voorkomen
als te gewillig, te

verstandig en te
gematigd.
Deze zin weer-
spiegelt de ambi-
tie van de con-
structeur;
produceer een

voertuig dat
toegankelijk is en

functioneel.
In de geschiede-

nis is een lijst
met zoveel genia-

le wensen zelden
gerealiseerd. De
Auto-Fauteuil
werd geprodu-
ceerd van eind
1902 tot it 1914.
Het model van
Claude lijkt
eerder te behoren
tot de latere
modellen en zal
zo rond 1910 de

fabriek van Gaut-
hier te Blois
hebben verlaten.
Claude Tiano legt
utt; " Bij de eerste

d
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Motorblok met thermo-syphon waterkoeling.

versies waren de achterkransen van openingen voorzien, bíi de
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lntere versies waren deze gesloten. De tank bestaat uit twee delen welke olie en

benzine levert, Zodaníg kenmerkent dat vergissen uitgesloten is".

Als de leren beenschilden er ook nog op zaten bevatte hij alle accesoires die volgens

de catalogus verkrijgbaar waren, inclusief het unieke frame voorzien van een

zijspanbevestiging.
Enig minpunt
is het starten;
De slinger
heb ik nog

nooit aange-

raakt, bekent

Claude, maar

het is moge-
lijk dat hier
nog een beetje

afstelling
ontbreekt.
Aanduwend
daarentegen
(in het begin
vandeze . a. a^^^ ' ^ , d , t, -tt-
eeuw was Aldus gepresenteerd in 1903, de Auto-Fauteuil alleen nog maar ín

*"J"*r, O. de vorm van een schets.

mode) is hij
gemakkelijk te starten. Enkele passen om hem in beweging te zetten, in de eerste

versnelling plaatsen en de dikke eencilinder zet zich in beweging met een mooi

manhaftig geluid.
De snelheid maakt het gelukkig mogelijk om je in de fauteuil te zetten en over te

schakelen naar de tweede versnelling door de knop naar achteren te trekken.

De motor haalt de 1500 omw.per minuut en een snelheid van 80 Km/uur volgens de

catalogus. "De catalogus verzekert ons dat een helling van 12% haalbaar is in de

eerste versnelling" zegt Clnude Tiano en ik geloof dit, want de Auto-Fauteuil is

werkelíjk van goede wtl en ziin motor biedt een buitengewoon koppel."

Al met al straalt de motor een zekere charme uit, alleen moet je er wel oog voor

hebben.
Men ziet die charme vaag op het eerste gezicht door de motor, dankzij het koppel en

de goede wil van deze lange slag motor die lang over de weg stÍtmpt, venrolgens

door zijn comfort, want eenmaal de hendels goed ingesteld laat de Auto-Fauteuil zich

met een vinger besturen met haar bestuurder stevig zittend in de grote lederen

fauteuil. Een gedrag dat men zeer zal waarderen als de weg glad is, maar als er

kuilen of fijn grint verschijnen, wordt het rijden riskanter, onscherper, en de kleine

wieltjes wachten slechts op uw onwaa|'zaanrheid om een keer met u af te rekenen.
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Gemakkelijk gezegd !

Zo het gebruik van de Auto-Fauteuil moeilijk lijkt in de verkeersstroom van tegen-
woordig, zo anders was dat in 1910 toen alle verlaten wegen, welke slechte bestra-
ting hadden, de reizigers dwongen tot een begrip van tijd en van afstand zonder
enige overeenkomst met de onze.

Laag, betrekkelijk goed opgehangen met twee spiraalveren onder de t-vormige
onderste voorvork en zijn twaalf schroefrzeren in de grote zetel, verontrust toch het
gebrek aan stijftreid als je hem ter hand neemt.
De afmeting van de wielen en de omvang van het gewicht zijn zonder twijfel klein
resp. hoog.
Deze slechte en delicate indruk blijft de eerste lange seconden je achtervolgen
gedurende welke je je snel de laatste raadgevingen van haar eigenaar moet herinne-
reÍr: " Om langzamer te rtjden, de gashendel zit links, deze dícht draaten mnar dit
remt weinig.Doe dat met de linker voet en als je plotseling moet stoppen dan is het
het beste om ín de snelheid te decompresseren!" Gemakkelijk gezegd!

Maar geloof het en laat u verrassen, het beheren van het aanzienlijke koppel ,

aangedreven door het hart van de motor, went snel genoeg.

Stel u 80 jaar eerder voor: De zaak lokt u aan en u heeft de folder onder ogen. " Een
derde bij de bestelling en twee derde onder rembours bij levering. De porto en de

verpakking komen voor rekentng van de cliëntèIe. De koopwaar wordt verpakt
verkocht vanaf onze fabriek en wordt verzonden op eigen risico van de geadresseer-

de......."

Technische gegevens.

Motor:
Koeling:
Boring x slag:
Cilinder:
Carburateur:
Vermogen:
Secundaire overbrenging :

Ontsteking:

ééncilinder zij klepper
vloeistof door middel van thermo-syphon
82 x 102 mm
545 Cm3
Zenth type 22 MD
3,5 pk
ketting
magneet type Lavalette

Een voeten Yenryarming
De verwarring is compleet aan het stuur van de Auto-Fauteuil van 1910.
Hij vereist een bijzondere bedieningswijze: gasmanette en kleplichter aan de linker-
hand, het schakelen met een draaihandvat aan de rechterhand, de achterwielrem
- bekleed met leer - door een kabel met de linkervoet en een oliespuit tussen de be-
nen.....
Ook de als optie aangeboden accessoires in de catalogus van 1905 boden een niet te
verwaarlozen comfort.
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De basisprijs van FF 1200 moet verhoogd worden met FF 150 om een vertragings-

bak met twee versnellingen en een koppeling toe te voegen, FF 40 voor een verende

voorvork, FF 25 voor een rokbeschermer voor dames en geestelijken of FF 25 voor

een bagagedrager. Het meest luxueuze aanbod, voor FF 30 is een knaldemper, extra

stil en het verwarmt de voeten !

EigeÍilijkbevindtdeuitlaatzichonderdevoetenVandeberijder...<>

Twee musea in Zwederl. Door Ton Rietbergen

We zijn echte Zwedofielen geworden. Prachtig en erg rustig daar. We zijn met zijn

tweeën geweest en waren erg verbaasd over de grote vrijheid die je in dat weinig

toeristische land hebt. De Zweden willen alles laten zienen doen daar veel voor....

De koffie was buitengewoon goed en voor onze prijs (f 2,50) krijg je zoveel als je

hebben wilt. Ik was de hele vakantie dan ook goed wakker.....

Arvika
Het eerste museum was een vrij groot museum in Arvika, een kunstcentrum. Naast

veel auto's uit het veffe verleden was er een, voor ons soms wat interessanter,

behoorlijke motorcollectie. De Harley's stonden er opgepropt, net als een grote

voorraad Engelse machines. Maar nu wordt het spannend, want op een ereplaatsje,

heel vrij opgesteld, stond een als nieuw gerestaureerde Terrot. En dat in het hoge

Noorden, e\ ze waren erg trots op dit exemplaar uit 1947. Eigenaardig, dat buiten

wat rondere spatborden en voetschakeling, het machiende nog hetzelfde is als de

onze van de vroege dertiger jaren.

Amàl
Een ander museumpje in AmàI. Een huiskamer groot. Even een paar minuten het

rijtje leuke machines, alleen motoren, bekijken dachten we. Een student met een

stapel boeken stond op en zag dat we erge interesse hadden. Toen kwamen de

verhalen in goed verstaanbaar Engels los. De meeste machines waren van het merk

E.B.E. en waren in Amàl gemaakt tussen 1916 en 1921. Een paar duizend, in
Nederland nooit bekend geworden of gezien. Ze konden met een slee aan het

voorwiel geleverd worden. De kamer was te klein om er te fotograferen. Dat was

echt geen punt, ik zocht er een uit en die werd rnar buiten gereden, waar ik een erg

mooie foto, met Marie José erop, gemaakt heb....
Een mooi verhaal nog. Een werknemer van de E.B.E. fabrieken stal onderdeel voor

onderdeel een hele motor bij elkaar in ongeveer twee jaar tijds. Hij durfde het ding

natuurlijk in zijn bekende omgeving niet in elkaar te zetten, nadat de machine

compleet was. Dus dat ding bleef in een groot houten krat liggen. Toen hij met

pensioen was, vertelde hij geïnteresseerden zijn verhaal. Die hebben, dat was in de

ieventiger jaren, de machine gemonteerd en die staat nu in dat kleine museumpje....

Veel Groeten, tot ziens. Ton en Marie-José Rietbergen.
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Bestuurszaken
Gaarne wil het bestuur u hierbij uitnodigen voor de ontmoeting, tevens jaar-vergade-

ring, van de club in de sporthal van Barneveld om 11.00 uur. Doel van de bijeen-

komst:
- elkaar ontmoeten, kennis maken met nieuwe leden. (consumptie van de club)

- de reis rnar Sallanches in augustus 1996 bespreken

- bijpraten over de toerrit in Bemmel
- financiële verantwoording 1995, stand van zaken 1996

- inzien van het nieuwste archief-materiaal
- bestuurs-samenstelling L996. Er is een voorstel om van de tijdeliike bestuurssa-

menstelling een definitieve saÍnenstelling te maken voor het jaar 1996. Voor de

zekerheid nog even de namen en taken op een rij:
Dagelijks bestuur:

vz. Ton Dorland
vice-vz. en eindredacteur van "Un Peu" Paul Jonleman

secr. en pm. Janny Stomp

alg. bestuurslid .

Verder hebben wij als aktieve leden:

archiefwerk Harry Nab
redactie en vertalingen Jan-Coen Dragt
vertalingen Henk Kaajan

Peter en Ans Vink organisatie toerrit 1996

Het dagelijks bestuur wil graag nog (minstens) één kandidaat aan het DB toevoe-

gen.

De vergader-agenda brengen we in 1996 op lx per kwartaal. (of zoveel vaker als

nodig)
- wat verder ter tafel komt.

Woordje van de scheidend voorzitter
Het tijdelijk voorzitterschap door Ton is op voortvarende wijze door hem ter hand

genomen. In goede harmonie zijn de lopende zaken tot heden geregeld. Hij heeft

laten zien dat het organiseren hem in de vingers zit. Ik wil u daarom verzoeken om

hem de steun te geven die een voorzitter nodig heeft om goed te funktioneren. Het is

onmogelijk om de club door één man draaiende te houden. Mijn oprechte wens is

dan ook dat de club ook doordraait als een belangrijke spil (ik bijvoorbeeld) wegvalt.

Gezien de vele positieve reacties op de jaar-bijeenkomst van vorig jaar en de reacties

die we zo nu en dan van u dit jaar mochten ontvangen, geven me de hoop dat we het

komend jaar op uw steun en instemming kunnen rekenen. Verder hoop ik dat het

bestuur beoordeeld zal blijven worden op de dingen die ze doen, niet om wie die

dingen doet. We doen allemaal op onze manier stinkend onze best. Mogen we op

steun en vertrouwen rekenen?

Paul Jonkman
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3 tot en met 5 november
Rétromarché de Paris
I er Salon de la Moto Ancienne & Classique.

Pavillon Baltard. Entree 40 FF. Tel. 64.31.18.85
Vrijdag 15.00 - 20.00 uur; Zaterdag 11"00 - 22.00 uur;Zondag 11.00 - 19.00 uur

Barneveld Onderdelenbeurs
Zaterdag 1"1 n0vember Informatie: 03410-23409. Hal open 9.00 uur.
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Bijeenkomst CFM in aangrenzende sporthal 11 uur
Wij stellen een grote opkomst erg op prijs want er moet weer bijgebabbeld worden
en een aantal zaken moeten op de rails gezet worden. Agendapunten: - bestuurs-

samenstelling, - financiële verantwoording, - Bemmel, - Sallanches, - archief, -
drukwerk, - wvttk.

L4 en 15 oktober
8e "Rétro Ophasselt" Boelens, Belgique Tel. 054-50.14.46

4e Salon de la Moto Ancienne Ballancourt-sur-Essone
1er Grand Rassemblement de la Marque Monet Goyon
Bourse d'echange le Samedi (zaterdag)

Grande Balade le Dimanche (zondag) matin (départ 9.30 - retour 12.00)

Concours d'élégance le Dimanche après-midi. Tel. 64.93.20.39

22 oktober
Bourse-expo á Thionville
CMPN Moto-Rétro, 46 Boucle du Bois 57100 Thionville. Tel. 82.88.31.40

fl en 12 november
Bourse a Liège
Veteran Moto Club Belge, Boulevard d'Avroy 254, Tel. 4I.24.13.64

9 december
Verkoop Sotheby's in London
34-35 New Bond Street, London SW 9 AY. Tel. 017l-493.8080.

Agenda op veÍzoek
We krijgen nogal eens het verzoek om een lijstje te geven met beurzen (in Frankrijk) voor het komende

weekend. Kennelijk komt het idee -beursbezoek- op "als poepen", excuses voor de niet zo charmante

vergelijking. Waarschijnlijker is echter dat u al een tijdje loopt te piekeren van: "Als we naar Frankrijk
gaan, moeten we ook nog maar eens een beursje meepakken". En in de laatste week voor de reis: "Laten

we nog even bellen naar de CFM. Die weten vast nog wel wat. " Dat laatste klopt. We weten vrij goed

wat er zoal gaande is en wat het bezoeken waard is. Maar het doorgeven via de telefoon is bijna

ondoenlijk. Daarom de volgende afspraak: liefst twee weken van tevoren bellen of schrijven. Vemeld
duidelijk uw route en tijdspad, dan kunnen wij u een idee geven wat er te doen valt en hoeveel u
moet rijden. Neem kontakt op met J.C. Dragt. Adres achterkant boekje.
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Bezoek Frankrijk; Sallanches L996
We gaan proberen om volgend jaar een bezoek te brengen aan een "exposition" in
Frankrijk, bij het stadje Sallanches.

Een daar opgedane kennis (Yves Descombes, heeft + 20 veteranen; krnppe, grote

man met mooie donkere ogen, zegt mijn vrouw, charmant, klein kittig Frans

vrouwtje, zeg ik) organiseert in Le Fayet, een leuk dorpje vlak bij de Mont-Blanc

een jaarlijkse happening voor zowel oude auto's als veteraanmotoren. Vooral de

"'ambiance" (mooi weer, schitterende omgeving met uitzicht op Europa's hoogste

berg, een gezellig en niet vol toeristenplaatsje, kortweg typisch Frankrijk) maakt het

geheel tot een leuke happening.

Het is de bedoeling om er met een aantal mensen heen te gaan voor een 4 à 5 dagen.

De "expo", met een beursje en allerlei andere manifestaties vindt plaats in de periode

15 - l7 augustus; de exacte datum weet ik zo snel mogelijk. Er wordt een demon-

stratierit gehouden met alle voertuigen, maar we kunnen ook een tocht regelen van .

. kilometer (met hier en daar flinke steigingen weliswaar).

Kamperen kurmen we op een redelijk goedkope, leuke camping naast een heerlijk

zwem-meerde, een goed restaurant met alweer dat uitzicht op de 's avonds roze

gekleurde en overdag witte Mont-Blanc, daar kun je uren rraar kijken. . . . Natuur-

lijk proberen we een barbeknoei te regelen.

Een paar exacte gegevens (met een slag om de arm)

- Afstand: + 1000 lan; via Duitsland; is in 1 dag te rijden. Of: Franse autoroute

tot de camping.
- Plaats: Sallanchesile Fayet.

- Camping: Mont-Blanc Plage. (hoe kan het anders)

- Motoren kunnen worden gestald bij Yves Descombes. (zit wel goed)

- Aan de hand van het aantal deelnemers wordt het transport zoveel mogelijk
gecombineerd om de kosten te drukken. (motoren poolen op aanhanger e.d.) Een

busje behoort misschien ook tot de mogelijkheden. Natuurlijk wordt dit allemaal

nog gecoórdineerd.

- kleine tendes meenemen en niet te veel spulletjes

- motoren in puike conditie i.v.m. een rit.
- reisvoorstel: vertrek op bijv. woensdag 14 a:ug,, terugreis op l7 of 18 augustus

(meeste steÍxnen of doorslaggevende argumenten gelden)

- voorlopige toezegging: tot heden 12 personen.

- doel: gezelligheid; even iets heel anders; buitenlandse contacten; proeven van de

Franse "ambiance"; ook: "laten we het eens proberen".

- opgeven/inschrijven; zie inschrijfformulier.
- inschrijven i.v.m. de talrijke te treffen voorbereidingen gïar;g voor 1 november

(evt onder voorbehoud; definitief op + 1 februar\ 1996).
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- kosten: weet ik niet. Met eigen auto: ik ken mensen die zelfs gratis rijden.
Mensen die meerijden, verrekenen de brandstofkosten met de rijder. Camping:

FF 60,- per rncht ( x 33 ct) voor 2 personen, auto en tent. Er is één voordeel:
we kunnen al maanden lang sparen .

Wilt u het blauwe inschrijfformulier uit deze Peu gebruiken voor de inschrij-
ving, dan kan er niets meer misgaan.

Greut'n uut Put'n

Ton Dorland

CORNET AUTO-CIRCULAIFIE
Avec Attache fixe ou mobile
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Franse kentekens 1901 tot 1952

Voor een ieder, die een

Franse motorfiets bezit, is
het niet alleen leuk het
merk, type en bouwiaar te

weten, maar ook waar de

betreffende motoffiets ziin
vorige leven gesleten heeft;
als hij tenminste uit Frank'
rijk geïmpofteerd is. Dit is
natuurlijk alleen te achter-
halen als de originele
kentekenplaat nog a&nw e'
ag is.
Door J.C. Dragt.
Gegevens uit La Restaurati-
on des Motos Anciennes.

Als het kenteken nieuwer is dan 1952, zal de

departements-code (dit zijn 2 cijfers) gelijk zijn
aan de code die nu nog steeds wordt gebruikt in
Frankrijk. Deze codes zijn in elke goede atlas

op te zoeken.

We richten ons dan ook op de oudere kenteken-

aanduiding, die van voor 1952. Om precies te

zijn verplaatsen wij ons naar het Frankrijk van

1901.

In dat jaar kwam de verplichting dat alle voer-

tuigen, die sneller konden rijden dan 30 lan/uur,

op een vlakke weg, geregistreerd moesten

worden. Dit eerste systeem heeft stand gehou-

den van 1901 tot 1928 en verdeelde Frankrijk in
de volgende 15 regio's:

-Ales A
-Arras R
-Bordeaux B

-Charlons s/Saone C

-Chanrbery H
-Clermond-Ferrand F

-Douai D
-Le Mans L

-Marseille
-Nancy
-Paris
-Poitiers
-Rouen
-Saint-Etierme
-Toulouse

M
N
E-G-I-U-X
P

Y-Z
S

T

Iedere regioletter wordt ondersteund door een cijfer.
Voorbeelden zijn: 642 L7 of 9287 U8.

Van 1928 tot 1952 is een systeem-notatie gebruikt, die nauw verwant was aan de

notatie van de huidige departementen, maar met een toevoeging. De twee letters

werden altijd voorafgegaan door een cijfer tussen de 1 en 9999 en gevolgd door een

cijfer liggend tussen de 1 en 10, dit om de letterserie te scheiden.

Voorbeeld is bijvoorbeeld mijn eigen Gnóme & Rhóne met het registratie-nrunmer

3485 IN.
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Hier volgt een enorÍne lijst met departementen
Ain AB,AC,AD,AE.
Aisne AF,AG,AH,AJ,AK,AM.
Allier AN,AP,AQ.
Basses-Alpes AR.
Hautes-Alpes AS.

Ardèche AT,AU.
Ardennes AV,AX,AY.
Ariège AZ.
Alpes-Maritimes BA,BC,BD,BE,BF,BH,

en de bijbehorende lettergroepen:
L,ot et-Garonne JV,JX,JY.
Lozère IZ.

Aube
Aude
Aveyron
BelfoÍ
Bouches-du-Rhóne

Calvados
Cantal
Charente
Charente-Inférieure
Cher

Corrèze
Corse

Cóte-d'Or
Cótes-du-Rhóne
Creuse
Dordogne
Doubs
Eure
Dróme
Eure-et-Loir
Finistère
Gard

Haute-Garonne
Gers

Gironde

Hérault
Ile et-Vilaine
Indre
Indre-et-Loire
Isère
Jura

Landes
Loir-et Cher

Loire
Haute-Loire
Loire-Infórieure
Loiret
I-ot

BJ,BK,BL,BM.
BN,BP,BQ,BS.
BT,BU,BV.
BX,BY.
BZ.
CA,CB,CD,CE,CG,CJ,
CK,CL,CM,CN,P,CR.
cT,cv,cx,cY.
CZ.
DB,DC,DE,DF.
DG,DH,DJ,DL,DM.
DN,DP,DQ.
DR,DS.
DT.
DU,DV,DX,DY,DZ.
EA,EB,EC.
ED,EF.
EG,EH,EI.
EK,EL,EM,EN,EP,ER.
ES,EU,EV,EX,EY ,EZ.
FA,FB,FC,FD.
FE,FG,FH.
FJ,FK,FM.
FN,FP,FQ,FR.
FS,FT,FU,FV,FX.
FY,FZ.
GA,GC,GD,GE,GF,GJ,
GK,GL,GM,GN.
GP,GQ,GS,GT,GU.
GV,GX,GY,GZ.
HA,HB,HC.
HD,HE,HF,HG,HJ.
HK,HL,HM,HN,HP,HQ.
HR,HS,HT.
HU,HV.
HX,HY,HZ.
JA,JB,JC,JD,JE,JF.
JG.

JH,JK,JL,JM,JN.
JP,JQ,JR,JS.
JT,JU.

Maine-et Loire
Manche
Marne
Haute-Marne

Meuse
Morbihan
Moselle
Nièvre
Oise
Nord

Orne
Pas-de-Calais

Bas-Rhin
Haut-Rhin
Rhóne

Haute-Saóne
Saóne-et-Loire

Sarthe
Savoie
Haute-Savoie
Seine-et-Marne
Seine

KA,KB,KC,KD,KE.
KF,KG,KH.
KI,KL,KM,KN,KP.
KQ,KR.

LA,LB,LC,LD.
LE,LF,LG.
LH,LI,LK,LM,LN.
LP,LQ.
LS,LU,LV,LX,LY ,LZ.
MB,MD,ME,MF,MG,
MH,MJ,MK,ML,MN,
MP,MQ,MR,MS,MT,
MU,MV.
MX,MY,MZ"
NA,NB,NC,ND,NE,NF,

NV,NX,NY,NZ.
PB,PC,PD.
PF,PG,PH,PJ,PK,PM,
PN,PQ,PS,PT,PU,PV,
PX,PZ.

QA,QB,QC.
QD,QE,QF,QG,QH.
QJ,QK,QL,QM.
QN,QP.
QR,QS,QT.
QU,QV,QX,QY,QZ.
RB,RD,RF,RG,RI,RK,
RL,RM,RN,RP,RQ,RS,
RT,RU,RV,RX,RY,RZ,
SB,SC,SD,SG,SH,SJ,
SK,SL,SN,SP,SQ,SR,
ST,SV,SX,SY,SZ,TA,
TB,TC,TD,TE,TF,TG,
TH,TI,TK,TL,TM,TN,
TP,TQ,TS,TV,TX,TY,
TZ,UA,UB,UC,UD,UE,
UF,UG,UH,UJ,UK,UL,
UM,UN,UP,UQ,UR,UT,
UV,UX,UY,UZ,VA,VB,
VC,VD,VE,VF,VG,VH,
VJ,VK,VL,VM,VN,VP,

Mayenne KS,KT.
Meurthe-et-Moselle KU,KV,KX,KY,I<2.

NG.
Puy-de Dóme NH,NJ,NK.
Basses-Pyrénées NM,NP,NQ,NR.
Hautes-PyÉnées NS.

Pyrénées Orientales NT,NU.
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VQ,VR,VS,VT,VU,VX,
vY,vz.

Seine-InËrieure XA,XB,XC,XD,XE,XF,
XG,XH,XJ,XK.
XL,XM,XN.Deux-Sèvres

Somme
Tarn
Seine-et-Oise YA,YB,YC,YD,YE,YF,

YG,YH,YJ,YK,YM,YN,

Vaucluse
Vendée
Vienne
Haute-Vienne
Vosges

Tunisie
Maroc

zA,zB,zc,zD.
ZE,ZF,ZG,
ZH,ZT,ZK.
ZL,ZM,ZN,ZP.
ZQ,ZR,ZS,ZT.
ZU,ZV ,ZX,ZY ,

AL.
TU.
MA.

xP,xQ,xR,xs,xT,xu. Yonne

XV,XY ,XZ. Algérie

YP,YQ,YR.
Tarn-et-Garonne YS,YT.
Var YU,YV,YX,YZ.

Ets.Frangaise de l'Inde. IF.

Natuurlijk zïjn er in Frankrijk nog meer registratie-nunmers in omloop, zoals

bijvoorbeeld voor het leger of de politie. Als iemand daar meer van weet, laat mij
dat dan weten (schriftelijk/telefonisch/mondeling). Op deze manier kan de kennis

biruren de club uitgebreid worden.
Ik hoop, dat de leden van de CFM nu met nog meer waardering dan voorheen naar

hun Franse fiets kijken, als ze weten waar hij daadwerkelijk rondgereden heeft.

Beurzen en prtjzen
Apeldoorn, 8 april 1995.

In het voorjaar is er altijd veel te beleven op motorfiets-gebied. Parijs, Mannheim,

Utrecht, Rosmalen, Hoogeveen, het houdt niet op. De eerste maanden lijken wel

aanleiding te zijn voor enonne bevliegingen van kooplust en aktiviteit. Het voorgaan-

de geldt in ieder geval voor mijn persoonde. Ik heb weer boeken, tijdschriften,
dokumentatie en motorfiets(-onderdelen) aangeschaft. Zoveel zelfs, dat ik in geen

jaar de nieuwigheden op een verantwoorde wljze in m'n hoofd of in de schuur kan

verwerken.
Als ik zo terugkijk op de beurzen, valt de diversiteit op. Parijs is een show-beurs.

Wit tapijt op de vloer, dure uitstallingen maar weinig motorfiets-stands. Na enig

telwerk kom je tot niet meer dan 30 stands. Met een entree van f 20,: is dat duur,

te duur. La Vie de la Moto (een Franse twee-wekelijkse motorkrant) was dezelfde

mening toegedaan. Dit kon wel eens het einde zijn van de motorfietsen-afdeling op

de Rétro-mobile. Dit jaar waren de dertig exposanten tegen de achtermuur van de

immense hal weggedrukt. De motorfiets-expositie was interessant maar niet spectacu-

lair - een Megola, vijf-cilinder stermotor in het voorwiel, van Mr. Claude Reyrnud

stond tentoongesteld. De animo van de kleinere handelaren was bijna tot nul gedaald.

Dan Utrecht, wat een overweldigend geheel. Ik ben er bijrn een hele dag geweest en

heb twee hallen van de vijf helemaal niet gezïen. Ook hier veel mensen gesproken en

ditmaal ook mooie dingen kunnen kopen. Klasse. De entree-prijs is redelijk, de sfeer

opmerkelijk vrolijk. Iets zinnigs zeggen over prijzen tijdens zo'n beurs is moeilijk.
Exclusieve dingen blijken hun geld waard te z4n. Leden binnen onze club met

kleinere motoren dienen, het is vaker gezegd, rekening te houden met dit effekt. Een

26



kleine motor restaureren is bijna net zo duur als een grote. Het probleem komt als je

uitgekeken raakt op je motorfiets. De wens van de verkoper is als volgt:

verkoopprrjs _ inkoopprrjs* + restauratiekosten +
(o{tje tijd)

' vergeet bij de inkoopsprijs niet de invoerrechten en de keuring

De vrije tijd verdien je dus "never nooit" terug. De restauratiekosten meestal ook

niet, of slechts voor een klein deel. Je winst moet in de inkoop zitten, als je het al

zakelijk wilt bekijken, tenminste.

Barneveld begon ronduit sloom. Als je er al jaren komt, raak je toch een beede

uitgekeken. Maar dat is dan rntuurlijk een persoonlijke mening. Over de entreeprijs

valt wel wat te zeiken. Het is vreemd dat een noodzakelijke prijsverhoging van f 5,:
naar f 7 ,50 voor de najaarsbeurs vanwege de uitbreiding met een grote tent, in het

voorjaar dezelfde prijsverhoging heeft gegeven maar de tent achterwege blijft. Het is

dus een ordirnire prijsverhoging en de klanten pikken dat, want het was toch al niet

zo'n dure beurs" Niet leuk dus! Buiten was er ook een levendige handel en daar

deden Jan-Coen Dragt en ik de leukste ontdekking. Voor een vreemd is dat een zo

oninteressant detail, dat ik u dat zal besparen. (tanlwormen/benzine-doppen enz.)

Over de prijzen van de geboden motoren en onderdelen kan ik niet veel zeggen,

behalve het gebodene bij Ben Polman uit Olst. Hij heeft hele mooie dingen laten

refabriceren (uitlaatbochten, kentekenplaten voorspatbord en andere zaken). Hij heeft

een goeie Terrot met zijspan staan, inclusief reserveblok. Dan heb ik heb toch ook

wat te zeuren: de prijzen van motorblokken en dat soort spul is mijn inziens buiten
proporties. De viltstift maakt bij hem elke prijs goed zichtbaar, op zich een goeie

zaak. Voorbeeld: Een Terrot-blok met één klep, mazr letterlijk afgebroken, ontbre-

kende oliepomp, zwaar verroest 7jzer, diep gecorrodeerd aluminium en dus inzeer
twijfelachtige staat, moet f 800,: opbrengen. Ben, ik vind dat veel te duur, maar jij
zal wel gelijk hebben, want anders zou je wel zakken met de prijs. Voor f 100,:
kun je een gokje wagen en er een paar nuttige onderdelen aflralen. Voor f 800,: kun
je een perfekt gerestaureerd blok kopen, ook in Nederland. Ben, ik heb vijf jaar

geleden leukere dingen weggehaald voor prijzen waar ik nu nog met tevredenheid op

terug kijk. Ben, daar heb jij echt wat op verdiend en je helpt de serieuze hobbyist.

Bij Frans Bakker was de bevrijdingsgedachte ineens weer actueel met een prachtige

Duitse motor-zijspancombinatie. Wat moet je ermee? De hakenkruizen staan duidelijk
zichtbaar op de zijkant van de tank. Voor mij hoeft zoiets niet in de schuur te staan,

geen enkele militaire machine trouwens. Maar een stukje geschiedenis is het wel.

Frans heeft behalve mooie komplete Franse machines, ook altijd wat Italiaans spul

bij zich. In de "Peu" mag ik geen lofuitingen doen over Italiaanse raspaardjes e.d.

Wim Faber had veel werk gemaakt van een René Gillet (tweecilinder) en was die

snel kwijt. Al met al heeft Barneveld weer wat stof tot schrijven opgeleverd.
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Rest nog te noemen: Kees Koster. Hij staat altijd met zeer oud spul (tot 1920,liefst
ouder) op beurzen. In onze club z\tten niet zoveel mensen met zulke oude spullen,
dus de contacten met Kees zijn beperkt. Ga toch de volgende keer maar eens even

goed bij hem kijken. Meestal heeft hij wel wat leuks meegebracht. Monsieur Jaap
Stipdonk komt met zijn 2CY'tje voor de twee Vehikels naar Nederland tuffen. De

onderdelen die hij onderweg niet verloren is, worden op een keurige manier chao-

tisch op een tafelde gelegd. De laatste paar keer heb ik niets bij Jaap kururen vinden.
Maar dat is natuurlijk weer geheel persoonlijk.

14 et 15
ocToBRE 1995

4èME SALON DE LA MOTO ANCIENNE
BALLANCO U RT.S U R- ESSO N E

ler GRAND RASSEMBLEMENT
EUROPEEN DE LA MARQUE

OT{ET 0Y0ll
Exposition sur 2 jours

Bourse d'échanges le samedi
Grande balade le dimanche matin

(départ I h 30 - retour 12 h)

Concours d'élégance le dimanche après-midi
Renseignements :

Mairie de Ballancourt-sur-Essone
Tél : (1) 64 93 20 39 Poste 404

28



B[i alle artikelen van de club geldt: €r wordt pas iets verstuurd als het geld op de rekeningvan de penningmeester is biigeschreven.

Reken op minstens twee weken levertijd.

Gezocht:
Carburateur voor Motorette van Terrot 1914. Wie iets weet of heeft, graag kontakt

opnemen met Ton Dorland 0341-361352.

Te koop:
Terrot VM 98 cc bouwjaar 1933loopt goed en is compleet. Geen papieren. Vraag-
prijs f 800, :. C. van der Bor 04t6-273417 . Yan dit soort motoren zul je er niet

veel in Nederland tegenkomen" Klein en charmant.

Te koop
Luxe editie met harde kaft van Toutes les Terrot 1902-1962; Le catalogue des

catalogues; Claude Reynaud. Toen het boek verscheen zou er een beperkte uitgave
komen van luxe exemplaren. Dit bleken er achteraf 20 te zijn geweest. In Nederland

heeft niemand (bij mijn weten) zo'n boek kurmen bemachtigen. Nu het bijzondere:

dit exemplaar is een misdruk. Eén katern is verkeerd ingebonden en de schrijver

vermeldiop een briefie precies waar de fouten zitten. Blz. 257 en 285 zijn verwis-

seld, zo ook 260 en 288. Een verzamelaars-item? In ieder geval komt het boek, in
welke vonn dan ook, zeker niet in de herdruk.
Informatie: P. Jonlanan. Geen koopje!

Te koop gevraagd:
Staartvin voor uitlaat Gnóme & Rhóne Ml 1932 (diameter uitlaat 4 cm), origineel

achterlicht (indien dit bestaat) en informatie betreffende uiterlijk van deze motor
(kleuren, biezen, wat is vernikkeld en wat niet enz. eM.)
Ton Sleijpen, 046-377052 (tevens fax) (na 19.00 uur of antw. app.).
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Te koop
Terrot I25 cc kopklepper 1954 met zweefzadel en duo-zweefzadel. Er ontbreekt

een origineel achterwiel en een origineel stuur. De originele handles zijn wel aanwe-

zig. Yraagprijs. f 600,:. Gedeeltelijk gerestaureerd. Dhr. Pijnenborg013-355412.

Te koop
Oude nieuwsbrieven: No. 1-3, 4, 5,.... t/m 16 z\jn telefonisch of schriftelijk te
besrellen, uitsluitend bij de penningmeester.Bij alle bestellingen geldt: Eerst moet het

geld op de rekening van de penningmeester zijn bijgeschreven.

Te koop 10 x
Kopie van boek "50 Ans de Motocyclettes Frangaises" Dominique Pascal. 150

blz. in zwartlwít en kleurenomslag, gelijmd, gesneden en met plastic omslag. De

lijsten met belangrijkste gegevens van diverse motonnerken zijn geliefd dokumenta-

tie-materiaal voor de Franse motorfietslieftrebbers. Doordat het boek beslist niet

meer in herdruk komt en tweede-hands exemplaren onvindbaarlonbetaalbaar zijn, is
er een bescheiden aantal gekopieerd. Beroemde merken als DFR, Gratieux, Rochet,

Austral en Sublime passeren de revue met beschrijvingen en foto's. Door het

kopieren is de kwaliteit van de foto's er niet beter op geworden, de rest ziet er

keurig verzorgd uit. Op : op.

Prijs f 32,50 inclusief verzendkosten. Bestellen bij P. Jonlanan, betalen bij de pm.

Te koop
Herdruk Terrot 350 cc Kopklepmotors 45 blz. Vertaling van Ton Dorland en

uitgebreid met eigen materiaal.
Prijs f 18,00 inclusief verzendkosten. Bestellen brj P. Jonlanan, betalen bij de pm.

Te koop
Diverse vertalingen van de club. Bel voor titels en prijzen of kijk in Peu no 15.

Te koop
Terrot HST 350 cc SV lopend, ongerestaureerd.

MotoconfoÍJ 17 5 cc 2-takt Jubileum-uitvoering.
Niet te koop bij, maar informatie via Ton Dorland, 034I-361352.

Te koop 20 x
Terrot & Cie Cycles, Motocyclettes Dijon. 2e edition 1905. Kopie van catalogus

(50 blz.) met rode omslag, gesneden en geniet. Het boekje presenteert het hele

leveringsprogramma van Terrot, waarbij opvalt dat pas op blz. 40 de eerste motocy-

clettes besproken worden. (4 blz.) Aan het einde nog zes brieven van tevreden

gebruikers van het Terrot produkt. Een kort citaat: " k wil u hierbíj geheel vrijwillig
schrijven dat ik erg tevreden ben over uw motocyclette. Ze heeft me grote dtensten

30



bewezen. k heb hem bíjna alle dagen gebruikt voor het mnken van de rítten in de

omgeving en gedurende mijn laatste periode van achtentwíntig dagen reed ik acht
keer het traject van Beaune naar Arc zonder ongepastheden.
In het begin had ik twee of drie keer pech, dit te wijten aan mtjn onervarenheid,

mnar goed. Kortom. (Jw motor is een erg praktisch instrument" Tot zover dit citaat.

Bekijk patenten en andere zaken die in 1905 hot news waren.

Twintig kopieën, op : op.
Prijs incl.verzendkosten f 12,50. Bestellen blj P. Jonlanan. Betalen bij de pm.

Te koop 20 x
Terrot & cie Dijon Cycles, Motocyclettes Voiturettes. 1914. Kopie van catalogus
(ruim 50 blz.) met gele omslag, gesneden en geniet" In 9 jaar is er veel veranderd"

Eerst komt uitvoerig het leveringsprogramma van de motorfietsen aan bod, de

nieuwste vindingen worden aan de hand van prachtige tekeningen getoond, bijvoor-
beeld een Fourche élastique, een Poulie réglable en een Débrayage Terrot. In het

tweede deel fietsen en op de laatste bladzijden enkele voiturettes van 10 tot 17 HP.

Zelf noemen ze deze voeruigen ook wel voitures légère.

Twintig kopieën, op : op.
Prijs incl. verzendkosten f 12,50. Bestellen blj P. Jonkrnan, betalen bij de pm.
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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.

Interim voorzitter:
Ton Dorland, Veldstraat 15, 3881 JM Putten. 034ï-361352

Voorzitter:
Paul Jonkrnan, Zwolseweg 35, 7315 GG Apeldoorn. 055-5220327

Betalingen en venzending nieuwsbrieven:
Jarurie Stomp, Hogedijk 106,2861 GD Bergarnbacht. 0182-352442.
Contributte 1995 f 25,00
We streven ennar om het archief en de nieuwsbladen kostendekkend in
stand te houden. Per jaar wordt bezien of de contributie voldoende is.

per bank z 67.02.28.885
J. Stomp, Hogedijk 106, 2861 GD Bergambacht

Mededelinq: Club voor Franse Motoren

per postgiro: 60.000
ING-bank, Gouda
Mededelinq: t.g.v. 67 .02.28.885, J. Stomp, Bergarnbacht.

Archief: Harry Nab, W.v Collenstraat 62,3621, CN Breukelen. 0346-265537

Redaktie Nieuwsbrieven:
Paul Jonlanan (hoofdredaktie, vertalingen en opmaak)

Jan-Coen Dragt (multi-funktioneel crea)

Henk Kaajan (vertaling)
Ton Dorland (drukwerk)

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

Sruitingsdarum kopij: Uiterlijk maandag 27 november 1995


