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Bij de voorpagina:
Collage van kleine advertenties uit het Franse motorblad Moto Revue 1932. Let op
de uitlaatkoeler, een stuurschijnwerper en de uitlaatdemper met de titel: "De stilte is
goud". Uniek! De "spin", bestaande uit drie of vier draden, was duur. En die
zijsparuren . . . mooi hè!

Ter gedachtenis: Kevin
Het allerergste dat ouders kan overkomen: het verliezen van je eigen kind. John,
Wilma en hun zoon Leroy stuurden ons drie jaar geleden een geboorte-kaartje van
Kevin. Hij prijkte, in de zijspan, op de voorkant van nieuwsbrief nurnmer 6. Nu
moest zijn nt kennelijk al ten einde zijn.
Zijn stem zal blijven klinken, hij blijft.

De mensen binnen de club, die de fam. Schokker kennen, weten hoe veel ze van hun
beide zonen hielden. Natuurlijk draait de wereld door, maar de verandering is zo
ingrijpend, dat de weg naar het gewone leven een hele lange zal zijn.

Ik hoop dat de vele "leefruimte", die de kinderen bij jullie altijd kregen, voor Leroy
weer zo snel mogelijk terug zal komen. En dat jullie zelf de draad ook weer op
weten te pakken.

Er past stilte bij zoiets tragisch. : nr
---
r-...

Redaktieadres en overige inlichtingen:
P. Jonkman, Zwolseweg 35, 7315 GG Apeldoorn.
Tel. 055-5220327 Fax. 057L-276852 (o.v.v. P.Jonkman privé)

sruitingsdat'm kopij, Uiterlljk maandag L5 januari 1996
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350 HSSE

De onweerstaanbare opkomst van Terrot
Terrot is de eerste motorrijwielenfabrikant die
een compleet oeuvre presenteerde op de Salon.
De Peugeot-reeks bevatte geen S0Occ-motoren
en maar een enkele kopklepper: de erg 'ta"mme'

P105.
Bij Monet-Goyon zijn de hoogtijdagen voorbij,
omdat hun gamma is verouderd. Hun afdeling
motorrijwielen is een beetje ouderwets.
Alcyon is vooruitgegaan met zijn nieuwe model-
len voor 1.929 maar blijft ver achter Terrot.
Tot slot presenteren Motobécane en Motocon-
fort beide hun nieuwe blocmotoren en krijgen
weer wind in de zeilen na het onweerlegbare
succes van de 175M81.
Bijgevolg staat Terrot nog steeds aan de kop.

Het is geen toeval, maar het zijn de vruchten
van intensief werk, geleid door een iruroverende
nieuwe directie: Alfred Vurpillot met zijn
schoorzoon Samuel Renaud, mÍLar vooral met
zijnzoonJean, geboren in 1899; ingenieur van

de School voor Kunstnijverheid in Genève. Hij was begonnen als technicus bij
Peugeot, werd daarna direkteur van Peugeot VilleurbaÍlne en is sinds I92l direkteur
van de Terrot-vestigingen.

Op het moment van de
Parijse Salon in oktober
1929 vierde Terrot de pro-
duktie van zijn 100.000ste
motorrijwiel.
Het is een belangrijk getal,
wat nog geen enkele fabri-
kant in Frankrtjk had
bereilct. Zelfs Peugeot niet;
hoewel deze vóór I9I4 veel
meer motorrijwielen had
gefabrtceerd dan zijn rivaal
uit Dijon: 26.000 bij Peu-
geot tegenover 8000 bíj
Tetot.
De benijdenswaardige
posítie van Terrot heeft
echter niet gelei.d tot een

vermindering van de ín-
spanningen tot vooruiÍ-
gang, en de verhoging van
het aantal modellen. Zij
presenteerde meerdere
nieuwe modellen in 1929
om haar gamma na,ar
boven uít te breiden.

Temidden hiervan
vindt men de 350
I/SSE; zpnder twiifel
de beste machine, die
ooit in Dijon is gepro-
duceerd (en ik heb er
één, vertaler)



Toen de Lyonese Maatschappij ter
Constructie van Rijwielen, Motorfiet-
sen en Naaimachines (kortweg
S.L.C.C.M.M.C.) de beslaglegging i
van Charles Terrot & Compagnons
vrijkocht, manifesteerde het bedrijf
zich "Vestigingen Terrot" en werd er
financieel een goede slag geslagen. Het
competente personeel en het uitsteken-
de machinepark vormden een goede

troefkaart om opnieuw vooruitgang te
boeken.
De handel in motorrijwielen was in het
begin van de twintiger jaren erg slecht
doordat het land werd bedolven door
overschotten aan Engelse en Ameri-
kaanse motorfietsen, die voor afbraak-
prijzen werden verkocht. Ook het
handelsoverschot in de voÍn van de

kleine tweetaktmotoren was overstel-
pend, onder andere door fabrikanten
die als eendagsvliegen motorfietsen
gingen produceren. Dit was namelijk

Eerlijk gezegd bleek het herstel van de

firma Terrot een moeilijke zaak te zijn.
Om het goed te doen, was er een

helder inzicht (of helderziendheid)
nodig en een eerlijke handelsgeest om
de bij de oude Motorette-klanten heer-
sende uitstekende reputatie, te kunnen
behouden. Dat dit helder inzicht aan-

wezrg was, bleek uit de keus, om al
gauw de viertaktrnotor te herïntroduce-
ren; de keus viel op de JAP-motor.
Deze was betrouwbaar, eenvoudig,
redelijk presterend en met veel verwi
selbare onderdelen, wat niet vanzelf-

goede handel; met name voor klanten
die niet bang waren tot het nemen van 3
enig risico bij de aankoop van een

dergelijke (goedkopere) motor.

2 cv. (175 cmc.) Type L .. 2.975 fr.

cv. (250 cmc.) Typ'" F.. 3.675 f r.

3 cv. (250 cme. l"xe) Type M2.. 4.825 fr.
(250 cmc. superspoÍt)Type MSS. 5.950 fr.

justifie

4 cv . (350 cmc. Supersport) Typ. I-LqS. 6.375 fr.
(350 cmc. Superconfort) Type I-ISSC. 6.775 fr.



Prix en vigueur

au 5 lrlai 1926

sprekend was voor een motor uit die
trjd.
Bij de twee genoemde troeven voegde
Terrot al gauw nog een derde: de

fabricage van eigen viertaktmotoren,
zowel zij- als kopkleppers (1927,
vertaler). Geen revolutionaire motoren
weliswaar, maaÍ, tenminste in het
begin, getrouwe kopieën van de be-
proefde JAP, waarin de specifieke
voordelen van de Engelse motor be-
waard bleven.
Zo bestond zij uit uitzonderlijk goed

staal, brons en aluminium gietwerk.
Het materiaal werd met grote muw-
keurigheid verwerkt, zonder afwijkin-
gen en met -zoals reeds gezegd- een
grote verwisselbaarheid van onderde-
len.

Het succes kwam bijna direkt: de

verkoop van vooral de 350 HST, maar
ook de 250cc serie vloog omhoog; niet
in het minst door een solide netwerk
van agenten, dat h 1923 nog uitge-
breid werd door het samengaan met het
netwerk van Magnat-Debon.
Dit historisch punt behoeft nog een

verklaring: Terrot heeft Magnat-Debon
niet opgekocht, maar dit merk werd
ingebracht door één der aandeelhou-
ders: Paul Chalon. Deze, één der tien
oprichters van de vroegere
S.L.C.C.M.M.C. en zijn zoorl Melchi-
or vormden tezamen de meerderheid
van het merk uit Grenoble en brachten
hun aandelen over naar het Dyonese
merk in het kader van kapitaalvermeer-
dering van de laatstgenoemde.
Zoals gezegd, de 'dealers' gingen
samen, maar de produktie van de twee

sa réputation
par sa qualité

2 cv. (175 cmc.) Typ" LD 3.125 fr.

3 cv . (250 cmc. sport) Type FSS. 4.150 fr.

4 cv.(250 cmc. Tour.) Typ. HT. 5.400 fr.
(350 cmc. Sport) Type HS. 5.500 f r.

Avsnt de fixer t)olre choix,

e-xuminez et essagez nos
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merken bleef gescheiden. Het heldere inzicht dreef echter de produktie van

beide merken met verschillende modellen omhoog, wat zich meerdere jaren voortzet-

te.

De twee merken motorrijwielen onderscheidden zich echter in een aantal facetten:

Blackburne motoren voor Magnat-Debon, JAP motoren voor Terrot; afwijkende

brandstoftanks en merk-eigen kenmerken zoals typeplaatjes, het deksel van de ontste-

kingsketting, het inspectieplaatje van de versnellingsbak, de emblemen e.d.

De eerlijke handelsgeest van Terrot voegde nog een beslissende factor toe aan het

succes: met zeer redelijke prijzen deden zij goede zaken; de schaarse reparaties in
de garantieperiode werden zonder discussies uitgevoerd, echter niet zonder een

strenge maar rechtvaardige inspectie van het defecte onderdeel.

Tot slot voerde Terrot een ruilsysteem in voor onderdelen, die gereviseerd konden

worden: cilinders, versnellingsbakken, dynamo's, krukassen en dergelijke, waardoor

een ieder tot tevredenheid werd gestemd.

Rest nog om te vermelden de gevoerde politiek op het sportieve vlak: met succes

werd de bouwtrant van de JAP-motoren overgenomen, voortgezet en verbeterd, wat

uiteindelijk resulteerde in de bouw van eigen motoren. Later zou Terrot nog in een

breed vlak gebruik maken van de publiciteit van de in hoog aaruien staande titel van

"Champíon de France Vitesse 350 cc, " die in 1928 door Perrotin werd behaald.

Alles was klaar voor een verdere verruiming van het motorengamma: in 1927

werd kennis gemaakt met de in eigen huis gebouwde 350 cc kopklepper en de 500 cc

kop- en zijklepper; it 1929 kwam de zadeltank en de 350 cc kopklepper met dubbele

uitlaat die (volgens zeggen) het evenbeeld was van de kampioensmachine van
Perrotin in 1928.
In werkelijkneid was de HSSO niet echt de machine waannee Perrotin zijn victorie
behaalde. De echt voorbeeldgetrouwe exemplaren kwamen pas in de vorm van de

HSSE en de HSSR met droge-cartersmeritg. Deze replica's zouden echter pas

worden gepresenteerd in oktober 1929.

HSSE: een regelrechte race-afstammeling of rf replicaff
De periode van overheersing van de Engelse motoren in de motorraces verschafte

een belangrijke reden voor klanten aan deze zijde van het Kanaal om zogeÍIaamde
"replica's" te kopen: motoren die rechtstreeks afgeleid waren van de winnende

wedstrijdmachines.
Hoewel de compressieverhouding verlaagd was naar 5,8 : 1 om het gebruik van

handelsbetuine mogelijk te maken, er een kickstarter op de versnellingsbak was

gebouwd en er bredere banden met een lagere hiel (19 duim i.p.v.2l duim) werden

gemonteerd waren de HSSE en de HSSR exacte kopieën van de door Perrotin,

Dorland en Durand bereden wedstrijdmachines.



Zij hadden het zelfde frame, de middels 4 bouten gemonteerde staande versnellings-
bak, de zelfde naven en wielen en natuurlijk de zelfde lage motor met droog-
cartersmering.
Een hoge motor, die weliswaar dezelfde hoofdvonn had als de HSSO, maar verder
compleet anders was. Een compleet stalen (en zwaardere) krukas, die draait in twee

kogellagers in plaats van een enkele en een bronzen; kruktappen van een grotere

diameter; anders gevormde carterhelften; tuimelaarassen in naaldlagers; distributie-
tandwielen met tanden met een grotere module, etc., etc.

IIet verschil tussen de HSSR en de HSSE zit bovenin de motor. Om de prijs
aantrekkelijk te houden nam de HSSR de cilinder, de cilinderkop, de open klepsto-
ters en de open tuimelaars over van de HSSO. De HSSE (E staat voor Distribution
Enfermée) werd voorzien van een geheel gesloten klepbedieningssysteem. De

klepstoters zaten in telescopische, zichzelf afdichtende buizen; de tuimelaarassen en

de tuimelaars waren opgesloten in een ovaal, horizontaal gedeeld huis, met een

smering door middel van 2 kleine leidingen, waardoor de gecondenseerde olie vanuit
de klepstoterbehuizing werd aangevoerd. Op de weg, met normale benzine (han-

delsbenzine) en een compressieverhouding van 5,8 : I haalde de HSSE 115 echte

lÍn/h. Wanneer echter een zuiger werd gemonteerd met een ietwat bolle zuigerbo-
dem en de motor werd gevoed met een mengsel van 50 % benzine en 50 % berr,ol,
zïedaar als het geen 130 lín/h werd, dan werd toch op zijn minst een snelheid van
125 lanlh gehaald!

Dit alles bij elkaar waren zeer opmerkelijke prestaties in 1930. Prestaties, die ook op

de weg nog vastgehouden konden worden. Er brak niets af en er ging ook niets los.
De wegligging was veilig; de remmen waren toereikend. Alleen de Druïde voonrork
bleef wat achter bij de rest van de geavanceerde machine.

Fleuron de la gamme Terrot
pour 1930, la HSSE



Er bleef echter nog een sterk punt om alle voordelen te "dragen": een Terrot HSSE

(in standaarduitvoering) kost niet meer dan FF 6200,-. De opties (buiten de verlich-

ting, die FF 750,: kost) zijn: panelen en biezen in een afwijkende kleur, transparan-

te lak over een volledig verchroomde berzinetank en chroomwerk voor allerlei delen

van de motorfiets. Wat de e prijs betreft, was er geen enkele concurrent voor een

HSSE, in standaardversie. Buiten Frankrijk kwam men als rivaal terecht bij bijvoor-
beeld een Sunbeam 180. Met de

toenmalige koers van de Engelse

Guinee kon men toen echter een

HSSE krijgen tegen de prijs van een

250 cc zijklepper.

Ongelukkigerwijs is de periode van
de oplevende handel in motorrijwielen
bezig met zijn laatste uren: de reces-

sie steekt ook in Europa zijn kop oP

na de beurskrach in New York.
De HSSE zou niet langer dan 1 jaar

meedoen in de strijd; de HSSR niet
veel langer. Beiden kregen als afstam-

meling in het nageslacht de HSSL van
1931 en 1932, die was uitgerust met
een wat modernere voorvork. Men
moest vervolgens wachten tot 1938

voor de wederverschijning van een

compleet nieuwe "dry-sump" motor:
de JSS.

Echter, in de tussenliggende jaren

werden een aantal verbeteringen
doorgevoerd om de, onweerlegbaar

op een hoog peil staande, kwaliteit
van de motorfiets te handhaven. Deze

kwaliteit is met zekerheid allemaal

begonnen en ontwikkeld uit de acht jaar eerder geboren HSSE.

Nawoord van de vertaler:
Zonder twijfel was de HSSE in die tijd "The top off the bill". De gewone man kocht

een 350 cc zijklepper en was daarmee heel gelukkig. Wilde men iets aparts, dan

kocht men een kopklepper, en wilde men echt het neusje van de zalm, dan kocht

men een HSSE.

HSSE blok
Zie de oliepomp met vier aansluitingen.



"De dokter reed op een HSSE", waren de

woorden van Wim Faber. Dit is ook de reden
dat h(z)ij (beiden) redelijk zeldzaan is (zijn)
(en dus duur) (grapje).

Bij ons in de CFM heeft Henk Stomp een

HSSO 2, ondergetekende een HSSE en werd
er nog niet zo lang geleden door Hans van de

Greft nog een HR uit 1932 gekocht op Vehi-
kel, compleet verchroomd, dus naven, velgen,
spaken, spatborden en tank. Inmiddels heeft
een van de nieuwste leden, William Rikken,
ook een HSSO 2 in zijnbeztt gekregen.

De in de vertaling genoemde vernieuwingen
in de acht jaren, die liggen tussen de verschij-
ning van de HSSE en de JSS, duiden op de
"bloknotor" (met geïntegreerde versnellings-
bak), de stroomhjning en dergelijke.
Zo verscheen er in 1934 de bak met vier
versnellingen. In 1938 verscheen de JSS met
mono-tube frame, met in de cilinder gegoten

stoterstangbehuizing, een geheel gesloten

klepbedieningssysteem en een ingebouwde
oliepomp. Zij bezat echter nog geen achterve-
ring.

Hoe onderscheidt men de HSSE van andere

machines zoals de HSSO2, een HSSL, HSSR,
HSST en dergelijke?
Een HSSE heeft een:

- dubbele uitlaat (HSSO heeft 1 uitlaat)
- oliepomp met 4 aansluitingen (de rest heeft

er2of3)
- volledig verchroomde brandstoftank (zegt

echter niet alles)
- boven naar elkaar toelopende klepstoter-

buizen (kwam voor de rest in 1930)
(HSSR: open klepstoters)

- 14 koelribben op de cilinder in plaats van
11 (hoge cilinder)

De linker carterhelft van de
HSSE is sterk uítgestulpt om
een dubbeWïg kogellager te
kunnen herbergen.
Een efficiënte schokbreker
zorgt er voor, dat het me-
chaniek tegen overbren-
gingsschokken wordt be-
schermd. Tot slot is de
stijfheid van het carter gega-
randeerd door sterke ribben
aan de buitenkant, dicht
naast elkaar líggende carter-
bouÍen, en sterke robuuste
schetsplaten.



- uitlaatdempers type 2; na 1930 kwam type 3. (zie kopklepperboek) Verder was er
ook nog een stalen uitlaat verkrijgbaar.

- staande versnellingsbak, met 4 bouten (HSSO 2: hangende bak)

Ten behoeve van een wat betere vering en een wat rustiger rijgedrag werden vaak bij
wisseling 400x19 banden gemonteerd in plaats van de 350x19.
Verder wordt er in diverse boeken ook nog gesproken over beenbeschermers in
Dijonees grijs, maar die heb ik alleen nog maar op een plaatje gezien met een ietwat
vol-vo1-vo1-slanke persoon erop.
Overige gegevens kunt u vinden in het klopklepperboek, dat te koop is bij de CFM
voor f L7 ,50 (inclusief verzendkosten).

Ton Dorland (vertalíng); "Greut'n uut Put'n"
Les Motos Frangaises; Cent ans d'histoire Bernard Salvat 1995.

Logo's uit 1929 (en daamoor), 1931, nogmaals 1931 en 7935.
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Les 350 Latêrales & Culbutées
L924 à 1958 Terrot
Jean-Yves Fenautrigues
Monsieur Jean-Yves heeft een boek geschreven over de 350 cc modellen van Terrot"

In een schrijven van zijn hand zegt hij:

Alles dnt u altijd al hadweten over de 350 Terrots zijkleppers en kopkleppers, ïtoar nooit heefi durven te

vragen, noch gelukt de antwoorden te krijgen omdat de "motor-bibliotheek" in de Franse taal pover is.

De Terrot fabriek is de grootste Franse constructeur geweest op motorfietsgebied, voordat het verdween

onder de klau,uen yan de leewt van Peugeot. Omdat de talrijke motoren uit Dijon nog steeds een

harístochtelijk plezier bezorgen aan degenen die ze nog gebruiken, of hen die zoeken omdnt ze opnieuu

beginnen aan een restauratie in de originele staat.

Maar wisr u dnt er van de 350 maar hef$ 35 verschillende modellen hebben bestaan, zonder nog de

talloze opties Ie tellen, hetgeen het aantal versies vermenigvuldigt?

Er waren 17 modellen uitlaatdempers, 2 lengten aan drffitangen, de hangende ol staande versnellings-

bakken met 3 of 4 versnellingen, 5 hoofdtypen aan voorvorken en vele andere details die verschillen aan

de hand van het jaar en het model. Dat alles in weerwil van de poging tot standnardisering, is dit de gids

die u kan helpen bij het zoeken in het bos van onderdelen, nauwkeuriger afgebakend door begrip van wat

origineel is.
In 160 bladzijden, uitbundig gei'llustreerd (foto's uit die tijd, technische tekeningen etc.) mnar ook de vele

technische uitleg, vrucht van een lnnge studie over dit onderwerp. . . .

Dit boek is zelf uitgegeven door de auteur en dat betekent dat het niet verkrijgbaar is via de klassieke

distributie-kanalen.

Bestellen van dit boek is eenvoudig:

U maakt f 100, = over voor 1 januari l-996 op rekening van de penningmeester

(zie achterkant van deze "Peu") onder vermelding van FENAUTRIGIIES.
De prijs is een schatting naar aanleiding van de verwachte aanschafprijs, verzendkosten, verzekeringskos-

ten, valutakosten, communicatiekosten en overschrijfkosten. Bij de berekening is ingecalculeerd dat de

boeken in Nederland kunnen worden verzonden naar uw adres. Mocht er meer dan pakweg f 5,:
overblijven, dan retourneren we dat naar uw adres. Anders komt dit geld volledig ten goede aan de

clubkas.

Opmerkingen:
1) Oplagen van in privé-bezit uitgegeven boeken zijn altijd beperkt. Op : op. Een herdruk zal bijna

zeker niet verschijnen.

Z) Als uw geld later dan 15 januari 1996 is bijgeschreven, dan retourneren we het geld. De bestelling

kan dan niet meer worden geaccepteerd.

3) Mocht er iets mis gaan met de bestelling, dan wordt zonder voorbehoud het volledige bedrag

geretourneerd. Mocht er iets mis gaan tijdens de verzending uit Frankrijk naar Nederland v.v., dan is

het risico verdeeld over alle bestellers. Wij zullen waarborgen inbouwen dat risico's zoveel mogelijk
worden uitgesloten. (verzekering, afspraken op papier e.d.)

4) Als het boek voor u niet in Nederland verzonden hoeft te worden, dan verrekenen we dat achteraf.
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Tout le Razar en provenance
des Environ du Palais 't Loo
Mannheim (1)

Als voorbereiding op het vaderschap doe ik verwoede pogingen alvast het tijdgebrek
in de toekomst te compenseren. Ik reis veel, niet in de laatste plaats naar beurzen
zoals in Mannheim, Parijs en Barneveld. Vaak zie je weer dezelfde gezichten van
handelaren, clubleden en kennissen. Op Mannheim heb ik trouwens weinig CFM'ers
gezien, in Parijs zelfs niet één. Dit is zeker geen verwijt en heel goed bekeken door
jullie allemaal. In Mannheim was erg weinig op Frans gebied te vinden (er was wel
wat, maar vooral voor de jongens onder elkaar als u begrijpt wat ik bedoel), verder
werd de lieftrebber van Duitse motoren op zijn wenken bediend, de lieftrebbers van
leger-uitrustingen konden hun hart ophalen aan oud leger-matenaal uit de voorraden
van het voormalige Oostblok, de lieftrebbers van Harley Davidsons moeten haast

orgastische genoegens hebben beleefd aan alle shofele-koppen, pan-koppen en ander
pre-historisch uitziend spul. . . .

lJniek
Bovendien werd hier het vooroordeel, dat opgeld

doet voor berijders van deze evenzeer eenvoudige twee-
wielers, (helaas) geheel bevestigd. Veel baard, veel zwarte
T-shirts, veel tattoo's, veel hangbuiken die zíchtbaar goed

werden onderhouden, een hoop lawaai en weinig uniek
spul. U hoort het, ik ben nog niet echt een Harley David-
son lieftrebber. Wat zijn de redenen? Ik heb geen spierbal-
len, geen baard, geen discipline om m'n buik te onderhou-
den, geen vrouw die meewerkt en bovendien geen smaak.

Nu moet ik opbiechten dat bepaalde Harleys tot de mooi-
ste motorfietsen behoren, die er gemaakt zijn. Maar dat zijn er nu niet zoveel, dat dit
de Harley-rage zou mogen rechtvaardigen. Alles wat HD-duur, HD-lomp en HD-
zwaar is; alles wat teveel HDlawaai maakt, behoort bij de kermers in de smaak te

vallen.
Ik heb ooit eens gelezen dat een Harley een unieke motorfiets is. Ik woon aan de

rondweg in Apeldoorn en op een zonnige droge!! zondagmiddag (hoezo vooroorde-
len) roep ik in mrjn achtertuin, het gesprek onderbrekend omdat praten geen zin
meer heeft van het weergaloze lawaai, (geluid wil ik dit niet noemen) tegen iedereen

die het horen wil: UNIEK! Dat kun je zo'n twintig keer per middag zeggen. En dan

hou ik mijn mond bij die andere honderd unieke motoren die met beschaafd geluid
(voelt u waar ik het verschil leg) passeren. SAFE, bij mij in de buurt, heeft een

speciale HD-hoek in American style, daar gaat het spul in bedevaart runr toe. Wat
voor bestemming zou je tenslotte anders hebben.
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Blijf ik met één probleem zitten. Als ik nu eens een tweewielertje mag kopen van f
35.000,:, dat niet praktisch hoeft te zijn, maar waar ik wel mee op wil vallen. Dan
ga ik iets unieks kopen. Kenners weten dat voor v-i-j-e-n-d-e-r-t-i-g-d-u-i-z-e-n-d
gulden schitterende motoren te koop zijn. Met dit budget kun je denken aan een

prachtige twee-cilinder René Gillet, liefst ongerestaureerd. Die gaan voor minder
weg en je hebt zeker meer bekijks. Natuurlijk zijn voor deze pnjzen vele andere

prachtige motoren te koop. Mijn tweede voorkeur zou een Italiaanse motor zijn, het
liefst een tweecilinder of een ééncilinder kopklepper van royale cilinderinhoud. Britse
motoren zijn flink aan de prijs. Maar een mooie Vincent is natuurlijk niet te

versmaden. Aanpassing budget! Stuk voor stuk prachtige motoren met een uniek
uniek geluid. Helaas dient de bierbuik achterwege te blijven, dat misstaat. Tevens

dien ik op zo'n voertuig bijpassende kleding aan te trekken. Hoe dat in de smaak valt
bij mijn HD-vriendjes in Mannheim, - mislukte kleding en foute motor -, valt te
raden. Ik word waarschijnlijk niet aangekeken. Te uniek waarschijnlijk!
Zo,, dat lucht op.

,.1 . oie HARLEV VAN \
JE ieltvEE vrgr..nri! .t6Att

ALtË UAQLE-'ytb u.

. EN ALg JË l]Er
bEU 2ENT TE ZIEN ITE liiJ
Z'N ON'ÉEPELEN UIÏzAAII O\/ERZ'N ON'ÉRPELEN UIÏzAAII OVER

pE 3T0EF ,ZLJE?'K
IA.I'SCUIEN EEN9 OVEK PEN(EN EEU

ECHIT ÍiOTOR.]E rcTEN ]
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.
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Mannheim (2)

Mannheim is een beurs
die buiten is georgani-
seerd. Er staat een zeer

beperkt deel van de handel

binnen. Wij hadden schit-
terend weer, een prachtige

camping in de buurt (loopafstand van de hoofdingang) en konden 's avonds nog mee

genieten van de terrein-luidsprekers die de handelaren en aanhang geboden, hun
motoren te laten staan en het wat kalmer aan te doen. Duizenden kramen boden veel
waar aan. Ik vraag me alleen af hoe het is als het regent: ik zou dan een volgende
keer in ieder geval thuis blijven. Het lijkt me dan een blubberzooi.
Samengevat: leuk uit geweest, 't had voor mij niet echt veel zin. Vehikel en

Barneveld zijn dichterbij.

Parijs
Hier stonden in een

prachtige vierkante
hal, waarschijnlijk
ook voor muziekuit-
voeringen, dans en
theater in gebruik,
een behoorlijk aantal
motoren geëxpo-

seerd. De bouwstijl
van de dakconstruc-
tie is duidelijk uit de

tijd van de Eiffelto-
ren, een mooi ont-
worpen open staal-
constructie met
eindeloos herhaalde

driehoeken, alles
geklonken. Een
prachtige a:nbiance.
De totale opperulak-
te viel tegen. Half zo
groot als Barneveld,
schat ik. Het aantal

Rétro-marché

\\ -:

\\
\.\

' \-ïl.i..,1Duoort f

rommelkraampjes, zoals op Vehikel, Rosmalen, Barneveld, Schiedam, . . . was op

twee handen te tellen. Clubs, restaurateurs en bedrijfies die deden aan refabricage

van onderdelen waren er te over.
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Nu moet u weten dat de samenstelling van het motorpubliek ongeveer net zo
geschakeerd is als in Nederland. Er is dus ook grote belangstelling voor Engelse,
Italiaanse, Japanse motoren en BMW. Andere Duitse merken (DKW, Ztindapp) zijn
niet populair. Als betrouwbare toermotor konden de Fransen kennelijk niet om BMW
heen. Je ziet ze nog veel rijden, zelfs de modernste drie- en viercilinders.
Weinig "Duits" is verder te verklaren door het feit dat het nog niet helemaal goed zit
tussen de Duitsers en Fransen. Niet zo gek rn twee oorlogen die juist in Noord-
Frankrijk flink huis hebben gehouden.
Het aanbod is dan wel behoorlijk op deze beurs, maar veel BMW, Engelse, Italiaan-
se en wat Japanse onderdelen maakte het aanbod aan Frans spul schraal.
Gesprekken met clubs en schrijvers van boeken waren voor mij de moeite waard. Zo
liep ik ook het nieuwe boek over de restauratie van Terrot 350 cc zij- en kopklep-
pers tegen het lijf. Ik heb zoveel mogelijk boeken meegenomen maar een rugzak zït
een keer vol en een portemonnaie is een keer leeg.
We hebben de boeken inmiddels verloot op Barneveld in november j.l. Het is een
interessant boek. We gaan dit boek collectief aanschaffen. (De CFM inmiddels 30
boeken gereserveerd voor de clubleden) Elders in dit blad vindt u daar meer over.
(Bladzijde 12)

Barneveld
Door de drukte met de voorbereiding van de jaarvergadering, en het te woord staan
van alle aanwezige clubleden van de CFM, ben ik zelf niet in staat geweest om de
beursvloer in Barneveld te bezoeken. Onder de belangstellenden van de CFM jaar-
bijeenkomst was enonne belangstelling voor de vertalingen en andere documentatie.
Het adagium "Zien doet kopen" blijkt hier weer eens te gelden. Het officiële gedeelte
duurde wat langer dan normaal door de voorzitters-wissel. Ik hoop dat desondanks
het bijpraten van de mensen goed gelukt is. Als dat niet zo is, dan horen we dat
graag. Het zaaltje dat we daar hebben gevonden is echt uniek. De mensen bedienden
ons op onze wenken, de koffie was niet duur en we zaten niemand in de weg. We
zijn volgend jaar weer welkom, ondanks dat we van een motorclub z\jn, zo is ons
heel voorzichtig uitgelegd! Wist u dat je er nog lekker kunt eten ook?

ET'J.M.J.
St- Góoir - en - Valdaine

( Isère)

Modèle "Torpille" 50 Ír. Joindre nonrint:fompteChèq.
Modèle "Spad" haut luxe 7O fr. Poshur Ly0l{ 361.E5 '

Revisie'bedrijf in Maastricht
Ons CFM-lid Teun de Heus (0487) 54 18 24 beveelt het motonevisie-bedrijf REVI
uit Maastricht aan; telefoonnummer: (043) 363 47 70. Hoewel niet gebruikelijk in dit
blad, is gemeend om dit adres toch een keer te noemen. Zij bezítten grote keruris en
kundigheid. Mensen in het zuiden des lands kunnen er misschien hun voordeel mee
doen. Graag reacties uit eigen ervaring ook doorgeven aan de CFM.
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Woord van de nieuwe voorzitter
Zo, de eerste daad vanmij zit er al op: de jaarlijkse bijeenkomst tijdens de beurs in
Barneveld. De lokatie (Sportbar) blijkt toch wel ideaal te zijn, hoewel sommige
mensen de aanwijzing op het mededelingbord maar moeilijk konden lezen. . . .

Natuurlijk waren de belangrijkste punten van vandaag de samenkomst van iedereen

en het bijpraten, (technische) problemen proberen op te lossen, gezelhg koffieleuten
(en drie kwartier debatteren over een te restaureren big-end. . .) en de beurs, maar

er moesten ook nog wat verenigingszaken worden gedaan.

Allereerst de overgave van het voorzitterschap. Paul heeft sÍtmen met Wim Faber en

de steun van nog andere mensen (bijvoorbeeld zijn echtgenote) de Club opgericht en

gemaakt tot wat zrj nu is. Na de ellende van de brand bij hen thuis (vorig jaar) en nu

er gezinsuitbreiding op komst is (en wàt voor een), vond hij de tijd gekomen om er

eens een punt achter te zetten en een ander "de kar maar eens te laten trekken".
Natuurlijk blijft hij wel aan als bestuurslid en redacteur van "IJn peu de tout" en

mogen wrj nog steeds gebruik maken van zijn kennis en kunde.

Dus: ik "aan de bak". Het is mijn streven om de club verder te leiden zoals dat tot
nu toe is gebeurd, dus:
- we blijven zolang mogelijk een niet-officiele status behouden
- de doelstellingen (informatie, dienstverlening op allerlei technisch gebied aan de

leden, het opbouwen van een archief, elkander steunen bij een restauratie) blijven
gehandhaafd en worden zo mogelijk uitgebreid.

Natuurlijk werden Paul en Gerdy hartelijk bedankt en werd hen een kratje wijn en

glazen overhandigd.

Een aantal "leefregels" zullen biruren de vereniging moeten worden vastgelegd omdat

we steeds groter worden en er rntuurlijk ook meer geld binnen de vereniging
omgaat. Verder zullen we de bestuursstructuur van een officiële vereniging verder
nastreven om e.e.a. makkelijker te kunnen organiseren. Een grote wens van het
bestuur is uitbreiding tot een vierpersoons-bestuur. Hieraan lijkt op korte termijn te

worden voldaan. In de volgende Peu kunnen we waarschijnlijk de persoon aan u
voorstellen.

- De rit naar Sallanche krijgt gestalte. Er zijn al meer leden die hebben toegezegd

mee te zullen gaan. Maar. . . ik heb pas 3 inschrijfformulieren! Stuur dus zo snel

mogelijk het formulier op zodat we kunnen gaan beginnen met organiseren en

coórdineren. Mondeling toezeggen is leuk, maar we gaan echt uit van briefjes. (u

legt zich hiermee nog niet vast)
- In "Het Motorrijwiel" (HMR) krijgen we een pagirn over onze club. Ik moet

alleen nog een paar foto's opsturen om de zaakwat op te fleuren
- door loting zijn drie boeken over de Terrot 350's zo eerlijk mogelijk aan de man

gebracht. De andere lieflrebbers moeten de bestelling afwachten
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- Weet u al dat de jaarrit 1996 rn Bemmel op 1 juni rret zo leuk of nog leuker
wordt als de vorige?

De volgende beslissingen i afsprakenzijn genomen of gemaakt:

- het lidmaatschapsgeld blijft nog steeds f 25,:
- er wordt geld gereserveerd voor de aanschaf van documentatie voor de vereniging

en de inkoop van boeken e.d. die weer aan leden worden doorverkocht. (max f
1000,:)

- het bestuur gaat vast 4 x per jaar vergaderen
- Er is een kascommissie geformeerd (Ton Rietbergen en John Schokker) om onze

secrepenneresse officiëel te "ontlasten". Anders zou zij persoonlijk aansprakelijk
blijven en dat is niet goed.

- het verenigingsjaar gaat lopen van november (beursdatum Barneveld) tot novem-

ber (beursdatum)

- de te organiseren evenementen moeten in principe kostendekkend zijn; eventuele
"overheadkosten" zullen door de verenigingskas worden gedragen.

- eenieder krijgt een invulformulier met een antal vragen en een retourenveloppe
om onze gegevens (bijv. wie heeft welke motor) te "updaten". Deze gegevens

worden niet bekend gemaakt en alleen gebruikt door het bestuur. (om een

motoreigernar bijvoorbeeld naar iemand met eenzelfde motor te kunnen verwij-
zen).

- Er wordt geprobeerd een lijst te maken met hierop een aantal "richtprijzen" voor
onderdelen. Ons bereiken verhalen over handelaren die er met de pet naar
gooien, exorbitante prijzen berekenen of "niet thuis" zijn als het gekochte

onderdeel niet goed is. Verder is nog verteld dat Paul en ik altijd gebeld kunnen

worden om informatie, die "je niet op papier kunt zetten". Begrijpt U? Zeker een

aanrader voor de nieuwe(re) leden.
- Er komt zo spoedig mogelijk een inventarislijst van onze bibliotheek. Deze

documentatie kan worden geleend op kosten van de geadresseerde (porto en
eventueel aantekenen).

- Zodra we over de 100 leden gaaír hoort u dit van ons!

Zo, een lang verhaal, maar het moest effe.. Ik wens u allen voor deze winter
heerlijke prutsavonden in goede gezondheid.

Greut'n uut Putt'n
LE SILENCE

PAR LE RENDEMENT

SÍLENCIEUX Bté
PERCEVAUT.

Motos - Autos

silence absolu - augmentation de rendement - facilité dc pose

Ëtt' LEMARCHAND &Cte - 7, rue St-Jacques- LE |IANS

STS QUAI.ITES :
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Wat een geklooi

Nudut ik óók mijn vrouw
had overtuigd dat het ei-
genlijk tàch wel weer tijd
werd voor een nieuw res-

tauratieproject én haar
plechtig had beloofd dat
binnen een jaar een nieuwe
keuken zou worden aange'
schaft, kon de zoektocht
naar een nieuwe oude

motor weer beginnen.
Toen kwamen de proble'
men bij het poeder-coaten

Door: Jos Looij; Lisse

Nadat ik m'n "entre-tube" Ravat I75 cc kopklep
utt L927 Íra een langdurige restauratie eindelijk
een beetje uit de kinderziektes had gekregen,

kon ik mijn vrije tijd weer eens op wat andere

lieftrebberij en gaan richten.
Zo mag ik graag met mijn eega wat rondtuffen
op m'n Honda (Jáá, ik weet het, 't is Japans..)

zonder een kist gereedschap te hoeven mee te

nemen. Want sleutelen aan motorfietsen vindt ik
leuk, maar wel wanneer het mij uitkomt.

Maar toch... het bloed kruipt waar het niet gaan

kan én bovendien, het werd weer winter, .. ja
toch?

Je stelt je dan de vraag: wat wil ik eigenlijk?
Want na zo'r. 15 jaar restaureren, VMC-ritten
rijden, kopen, toch maar weer verkopen, enz.

word je toch wel wat kieskeuriger. Wat ik niet

wilde, was een zoger:raafird "werkhuis" (de Ravat was een interessante klus maar toch

wel wat te veel van het goede). Het moest in ieder geval wel een Franse viertakt zijn
en kompleet, daarom besloot ik om maar weer eens bij Frans Bakker te gaan kijken.
Frans heeft regelmatig komplete veteraan-motorfietsen staan met redelijk fatsoenlijke

prijzen. Overigens valt het mij altijd weer tegen, wat sommige handelaren op de

bekende beurzen durven te vragen voor motorfietsen of onderdelen. Hierbij wordt de

hobby, zoals wel vaker gebeurt, voor veel mensen onbetaalbaar. Het is natuurlijk
allemaal weer een kwestie van vïaag en aanbod, maar toch .. ik denk dat als de

grenzet worden overschreden, dat die handelaren zichzelf uit de markt prijzen.

Enfin.., bij Frans kon ik maar moeitijk tot een keuze komen, zo stond daar een

prachtige Radior 500 cc kopklepper, helaas met foute uitlaten en geen dokumentatie

te vinden, dus dat werd hem niet. Ook een schitterende Moto-Bécane racer was niet

helemaal wat ik zocht, een 350 of 250 cc zijklepper Terrot is wel mooi, maar die

had ik al eens gehad.

Maar... een 500 cc zijklepper Terrot/JAP NSO fit 1929 is toch wel heel bijzonder.

De deal was gauw gesloten, zodat ik in November 1993 de komende vrije avonden

en zaterdagen weer in de schuur te vinden was.

De Terrot was al eens op z'n Frans gerestaureerd, het blok liep (af en toe) en daar ik
de komende zomer met de Terrot witde rijden, besloot ik omwille van de tijd wat

werkzaarnheden uit te besteden.
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Un detail parnitant d'autres
En raison de ses {[rlités uniques et incontestées

de Présentation et Robustesse

La Bicyclette à moteur à chaine

rooc'c vERLOR
MOINS CHÈRE II

Fixation trèr rigide
du moteur (genre moto)

est Ia
Sanr pcr-ir dc conduirc
Sanr apprentiuage
Imp6t : 30 fr. par aa
Viterrc : 30 Lm. à l'hcure

Avcc pcrmir dc conduire
Même inp6t, même prir,
mênc prórentation.
2 plaquer de policc.

' Moto I CV : 50 ln. à ltcurc

C0IhPIR'EZ ET C0]{CLUEZ. :
Moteur Staínless à culasse détachable - Toutes portées 

"u, 
,ortJ'*nts à billes - axe

de piston sur roulements à aiguilles - Piston poli - Carter en alpax - Échange
standard : 250 Ír. - Réservoir en selle demi-chromé, 2 couleurs - Jantes A.V.A.
demi-nickelées-Ray.onsinoxydables- Guidon A.V.A. - Pneus600x55 - Freins à tam-
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Gelukkig was de Terrot nagenoeg kompleet en de banden in orde, het nikkelwerk
was nog mooi, gereedschapskisdes , zadel, Druïd-voorvork (met al zijn onderdelen

waren in goede staat, zodat ik daar niets aan hoefde te doen.

Het meeste werk zou aan het motorblok, versnellingsbak, plaatwerk, bekabeling en

bedrading plaats moeten vinden. Ook moest ik de kapot gedraaide wielmoeren (linkse

schroefdraad) en naafstofkappen opnieuw aanmaken op de draaibank. Afijn, een

ieder die wel eens gerestaureerd heeft, weet wel zo'n beetje wat er verder nog aan

werk komt kijken.

Waar ik eigenlijk met mijn verhaal ttaar toe wil, is het plaatwerk en de oppervlakte-

behandeling. Omdat ik de tank, kettingkasten, velgen, spatborden enz. niet mooi
gespoten vond en slecht gebiesd, besloot ik om deze onderdelen bij een bekend

bedrijf te laten stralen en te epoxeren, het bewuste bedrijf kon zelfs biezen.

Een voorwaarde met stralen en daarna poedercoaten (:epoxeren) is, dat het

plaatwerk in goede conditie moet zïjn, er kan namelijk geen plamuur of andere

vulmiddel worden gebruikt. Dit betekent dat er goed uitgedeukt en eventueel opgelast

moet worden.
Nadat de mij zichtbare deuken en scheuren had weggewerkt kon het spul naar een

poedercoarbedrij f worden gebracht.

Zoals ik al gewend ben bij dit bedrijf, moet je de kreet: "Over drie weken klaar

al te serieus nemen, zodat ik na heel vaak bellen (en zelfs een keer voor niets

komen) m'n spullen weer rra twee maanden kon ophalen. Alles was mooi verpakt en

wat niet ingepakt was, zag er prachtig uit, en dat alles voor een redelijk bedrag. Ik
blij!
Thuis gekomen heb ik de hele handel op zolder geparkeerd totdat ik in de gelegen-

heid was hiermee verder te gaan. Drukke werkzaamheden en gedonder met de

gezondheid dwongen mij tot een pavze in de Terrot werkzaarnheden. Toch was ik na

verloop van tijd klaar met het motorblok, versnellingsbak en het aanmaken van de

ontbrekende onderdelen, zodat de dag was aangebroken om de zaakin elkaar te gaan

bouwen. (voor mij altijd het leukste werk).

De tank, spatborden en kettingkast, die nog verpakt op zolder lagen, konden
gemonteerd worden. Toen ik deze spullen uit de verpakking had gehaald en nauw-

keurig had bekeken, was ik de rest van de dag niet echt meer aanspreekbaar. Wat

bleek? De tank en voorspatbord waren rijkelijk voorzien van deuken, en in de

primaire kettingkast zat eer gat, dit was voorzien van biezen die doodleuk over de

deuken heen getrokken waren, gêên gezicht dus. Je snapt zo'n eikel toch niet, die

doodleuk over deuken en gaten heen biest? Zonder even een telefoontje te plegen of
dit echt wel de bedoeling is. Afijn, nadat m'n woede wat gezakt was, realiseerde ik
me dat ik na zo'n drie maanden moeilijk meer kon gaan reclameren bij dat bedrijf.
Bovendien was het mijn eigen stomme schuld, omdat ik het werk ter plekke gelijk

niet
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had moeten controleren. Ik heb evengoed toch geprobeerd om de "baas" te pakken te

krijgen maar die was èf afwezig èf in gesprek. De suggestie van één van de mede-

werkers om het spul opnieuw te laten stralen en te laten coaten, trok mij ook niet

vanwege de lange wachttijden (en een autorit van anderhalf uur).

Ik besloot om de gedeukte onderdelen maar licht op te schuren, te plamuren, te

schuren enzelf maar weer opnieuw te spuiten. Het spuitwerkheb ik, zoals ik wel

vaker gedaan heb, met primer en twee-componenten spuitlak uitgevoerd. De biezen

heb ik met behulp van afolaktape en een zachte penseel uiteindelijk toch nog redelijk
weten aan te brengen. Als (keiharde) grondlaag heeft de poedercoating toch nog een

functie gekregen, maar wel wat omslachtig.

De moraal van het verhaal: zorg wanneer je onderdelen wilt laten poedercoaten, dat

ie rÁ het stralen of afschuren het plaatwerk eerst zelf inspecteert en eventueel nog

repareert, voordat je de poedercoating laat aanbrengen.

O ja, en controleer altijd direct ter plaatse het afgeleverde werk, ook al is het nog zo

mooi ingepakt, dat scheelt een hoop geklooi.

N.B. De Terrot heeft na een aantal ritten via een omweg een nieuw tehuis gevonden

bij een zeer bekend lid van de CFM, enne . . . de Honda Magrn heeft plaats

moeten maken voor een mooie Europese gedachte; Moto Gtzzi.

Bonjour.

Moteurs 4 soupap$, Boites 4 vitesses RUDGE
350 cmc Normal Vitesse 130 kms 6.900 rr Frs
500 cmc Normal Vitesse 130 kms 6.900 )) -
500 cmc Ulster Vitesse 145 kms 7.500 ))

AGENCE EXCLUSIVE PARIA ET LA SEINE:

Rémy VERCHÈRE, 21, rue Tlemcen, PARIS (mu)

Groepsfoto jaarrit Putten L995
Afgelopen voorjaar zijn tijdens de toerrit enkele groepsfoto's gemaakt van de

deelnemers in de voortuin van de Vanenburg. Er kwamen berichten binnen, dat

deelnemers geïnteresseerd zijn in deze foto's. Belangstellenden kunnen even bellen of
schrijven naar Jan-Coen Dragt (adres zie achterkant boekje)
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In Frankrijk is afge-
lopen zomer een

Peugeot-club opge-
richt met de wat
misleidende naÍtm:

Moto-Cycles Club
du Lion. In "La Vie
de la Moto" bericht-
ten ze de lezers in

kleine artikeltjes over hun bedoelingen.
Lion is het Franse woord voor leeuw; natuurlijk gekozen vanwege het wapen van

Peugeot, dat een leeuw in zich draagt. Als je echter snel leest, lijkt het wel een club

uit de grote zuid-Franse stad Lyon. Opgelet dus.

Het artikel beschrijft onder ander de doelen:

- het verzamelen van een maximale hoeveelheid documentatie

- minstens een maal per maand een onfnoeting voor clubleden organiseren
- beurzen en andere evenementen organiseren
- een informatie-bulletin maken met vele rubrieken, onder andere een rubriek met

kleine advertenties en een rubriek "fa:nilie-album".
De heer Yves Bouchoux rekent op de steun van een ieder en nodigt vrijwilligers uit
om deel te nemen in het bestuur van de club.
Op dit moment is de club nog verbonden met de automobiel-club van Peugeot: "Les

Amis du Lion", wachtend totdat de motorclub zijn eigen vleugels uitslaat.
De club wil volgend jaar vertegenwoordigd zijn op de Rétromobile (Parijs-Zutd zíe

agenda) en bij de Coupes Moto Légende (Montléry; 30 lm ten zuiden van Pa-

rijs/pinlsterdagen).

Adres van de club:
Moto-Cycles Club du Lion,
Yves Bouchoux,
1", Allée du Cóteau,
7 7 400 Saint Thibault-des-Vignes.

Is er iemand van de CFM-ers die interesse heeft en zich aan wil melden? Wij vragen

dat, omdat iemand binnen de CFM ooit lid is geworden van de Gnóme & Rhóne-

club, en we hebben als redactie gemerkt dat het aardig wat informatie oplevert. Deze

informatie kunnen wij dan weer aan de andere clubleden doorspelen. Als u er voor
voelt om zelf lid te worden, neem dan (als u dat wilt) contact op. Wij kunnen helpen

met schrijven of bellen. Wilt u ons dan op de hoogte houden van het reilen en zeilen

van de leeuwen-club?

Oprichting
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Toelichting op het jaaroverzicht
Hiernaast is het financieel jaaroverzicht van 1995 tot aan de jaarvergadering in
Barneveld. Het kassaldo is toegenomen. Door het lidmaatschapsgeld te verhogen (van

f 20,: naar f 25 ,:) en de toegenomen verkoop van documentatie-materiaal is dit
hogere saldo ontstaan.
Het bestuur heeft een voorstel gedaan aan de vergadering om een deel van het geld

aan te wenden voor de aanschaf van extra documentatie, bijvoorbeeld in de vonn van

boeken, een ander deel dient als reservering voor tegenslagen en voor onvoorziene

uitgaven.
Reservering boeken en documentatie-materiaal
Een belangrijk doel van de club is om de mensen zo voordelig mogelijk aan docu-

mentatie te helpen. Het collectief inkopen van oud en duur archiefrnateriaal en de

aanschaf van boeken is mogelijk geworden. Voor verenigingsjaar 1996 zullen we een

aantal boeken collectief inkopen en een kleine voorraad aanleggen zodat we niet

steeds "Ílee" moeten verkopen. Er zal een ÍlÍruwkeurige procedure worden opgesteld

wie er koopt, wat de omvang van de aanschaf mag zljn en wie de eind-verantwoor-

delijkheid draagt.
Reservering onvoorziene uitgaven
Een vereniging hoort geld te hebben voor onvoorziene zaken. Verder kan het in de

komende jaren toch een keer actueel worden om de club om te zettet van een niet-

officiële naar een officiële vereniging. De hoge kosten van zo'n omzetting zou de

huidige reserve al voor een flink deel wegnemen. Het bestuur denkt overigens dat

omzetting (voorlopig) niet nodig is.

Kosten-dekkend
De jaarrit, Sallanches, de verspreiding van documentatie, dit zijn allemaal voorbeel-

den van die kostendekkende activiteiten. De inschrijvers/bestellers zien aan hun

betaling hoe groot de kosten zijn. Het bestuur schiet bij als de kosten overschreden

worden, door onvoorziene uitgaven. Evenementen moeten binnen de begroting
worden uitgevoerd. Overhead-kosten gemaakt door het organisatie-comité worden

door de vereniging gedragen.

Verenigingsjaar
Voor onze club is "Barneveld november" een markant punt in het jaar. Het is de

enige keer dat het bestuur verantwoording kan afleggen voor een behoorlijk deel van

de leden. (laatste keer 25 personen). Er is besloten het verenigingsjaar van november

tot november te laten lopen.

Contributie
De hoogte van de contributie blijft onveranderd, dus f 25,:. Veel leden hebben

tijdens Barneveld hun contributie alweer betaald.

Inzicht kosten/baten nieuwsbrieven en documentatie
Volgend boekjaar wil de club inzicht krijgen in de kosten en baten van de nieuws-

brieven en de verspreiding van documentatie.

Jannie Stomp
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Bourse-HEBDO-
Ardéchoise
3, 10, 17,24, en 31
december
100 lín ten zuiden
van Lyon),een mid-
dag met auto's,moto-
ren en speciale on-
derdelen.

J.P. Perez, 9, Rue

Pasteur, 260000 Valence
Tel. 00 33 75.41.36.19 (alleen 's avonds

Telefoorunrmmers worden vermeld zodat u zelfkunt controleren of de beurs doorgaat.

Oldtimerbeurs motoren Hoogstraten
6 en 7 januari L996
In de veilinghallen Loenhoutseweg. Van 10.00 - 18.00 uur
Tel. 00 32 14.63.32.73

Oldtimerbeurs Rosmalen
20 en 21 januari 1996
Autotron Van 9.00 - 17.00 uur. Tel. (073) 521 90 50

21ème Rétromobile Paris
9 tlm LB februari 1996
Porte de Versailles Tel.:00 33 (l) 48.25.88.33 Fax. 00 33 (1) 48.25.06.04

Salon du Bourget
3 tlm 11 februari L996
De 27e editie van de tentoonstelling "race en bijzonderheden" zal worden gehoude-

nop het terrein van het Parc de Exposition van Paris Le Bourget. De beurs bracht de

laatste twee jaar 150.000 bezoekers over de drempel. Ook voor 1996 verwacht de

organisatie weer volle zalen. Er zijn artikelen te koop voor motors en auto's.
Voor veteraan-lieftrebbers lijkt hier niet veel te zoeken maar in combinatie met de Rétromobile kan dit

toch een heel leuk week-end Parijs zijn. Vrijdagmorgen vroeg veÍrekken, vrijdag-middag en avond de

Rétro bezoeken, zaterdag Bourget en/of het luchtvaartmuseum van Parijs en zondag-morgen voor half geld

naar de prachtige nieuwe "Richelieu-vleugel" in het Louvre, daarna lunchen in "Le Caroussel du Louvre",

dan op het gemak terugtuffen naar Nederland, of er nog een dagje aan vast knopen.)

Promocourse International, 12, Rue Turpin, 94120 Fonterny-sous-BoisTel. 00 33 (1)

43.94.09.29 Fax.00 33 (l) 43.94.09.29
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Te koop
Triumph T t20 Bonne-
ville 650 cc. bouwjaar
197I. Origineel Neder-
lands kenteken. Loopt
goed, veel nieuwe on-
derdelen. Vraagprijs
f 5600, :.
Hans van Tilburg Ede

0318-635747.

Te koop
Museumgids: een prachtig dokument voor iedere reizende veteraan motorlieftrebber.
Veel motor (en auto-) musea in Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië en andere

landen. Route-kaarten, entree-prijzen, openingstijden; na enig gesnuffel komt u er

zeker uit. Neem de gids mee op reis. Uitgangspunt is een lijst uit de nieuwe gids van

Claude Reyrnud. Bij elk museum uit deze lijst zijn zoveel mogelijk gegevens gezocht

uit kranten, tijdschriften, folders e.d. Deze bijlagen zijn soms in het Frans, soms

Duits, dan weer Engels en ook redelijk vaak in het Nederlands, al naar gelang de

oorsprong van het artikel. Ong. 56 blz f 11,00. (f 13,50 incl. verzendkosten)

Adverteren in deze rubriek is gratis voor leden. Let op

de ínlever-datum voor kopij.

Te koop
Onderdelenboekje Terrot
HLG 4 C.V. Tourisme à

soupapes latérales en Terrot
HST 4 C.V. Standard à
soupapes latérales. Tarif des

Pièces détachées.
Het boe$e bevat veel tekenin-
gen, o.a. handig voor het
biezen van de primaire- en

secundaire kettingkast. Tevens

beschrijft en toont het alle
bevestigings-onderdelen, die

aan deze motoren thuis horen.

Boekje 46 blz. A5 geniet.

Matig tot redelijke afdruk-
kwaliteit. f 5,: (incl. ver_

zendkosten f 7,:;
Te koop
Restauratie-boek Terrot 350 cc kop- en zijkleppers 1924-1958. J.Y. Fenautrigues.

Wijze van bestellen: zie bladzijde 12 in deze "Peu" (éénmalige bestelling!)

$A"oro REVoE
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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, et 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.

Voorzitter:
Ton Dorland, Veldstraat 15, 3881 JM Putten. (0341) 86 13 52

Secretariaat en eindredactie nieuwsbrieven:
Paul Jonkman, Zwolseweg 35,7315 GG Apeldoorn. (055) 522 03 27

Penningmeester, ledenadministratie en vetzending nieuwsbrieven:
Jannie Stomp, Hogedijk 106,286I GD Berganrbacht. (0182) 35 24 42

Contributie 1996 f 25,00
We streven ernaar 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 Bergarnbacht

Mededeling: Club voor Franse Motoren

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

Archief: Harry Nab, W.v Collenstraat 62, 362I CN Breukelen. (0346) 26 55 37

Foto- en knipselarchief:
Jan-Coen Dragt Frambozenln 15, 7322 TH Apeldoorn. (055) 367 00 63

Redactie Nieuwsbrieven:
Paul Jonkman (eindredaktie, opmaak) Adres zie hierboven.
Jan-Coen Dragt Frambozenln 15, 7322 TH Apeldoorn. (055) 367 00 63

Henk Kaajan, Schelpkreek 9, 8032 JE ZwolIe. (038) 454 43 40

Henk Mosseveld, Hans vd Greft (verzending), John Uittenhout (druk)

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

Sluitingsdarum kopri, Uiterltjk maandag 15 januari 1996


