
Nieuwsbrief 19 februari 1996

Peu du Tout

oplage: 120

t.}$.

v;

ik16

\\
\

iil

I
j
I
I

"ff9,è- 
j 

- \F';? "": ./a: .ia.i::{rd
À&eJ

_dffiaWJ,.iQirW t$ *',hF'
_.;Ë..p;ï ruWffi-fu&ffi

- .:*,'"r1"-gr

ffiffiW-':mffiffi
Club voor Franse motoren

New Map - Telefoonnrunmer veroorzaakt overlast - Heuvelklim
Lagerkogels - Zadelveren-materie - Handelaren en koffie

boek Terrot Fenautrigues - boek Terrot Pallegoix - Kooptips



Inhoud
New Map

Lijstmotormerkenenmotortypen .....10

Toch lastig (nieuwe voorzitter telefonisch belaagd) 11

Lid zakt door zadelveren

Lagerkogels(engeenkogellagers) ..... 14

Tout le Bazar en provenance des Environ du Palais 't Loo 16

Teffoten: Histoire de Terrot Pallegoix/350 cc Fenautrigues 13 I 19

Kooptips

Heuvelklim 22

Standaardondermotorblok ..... 25

Agenda/te koop . 26 I 27

Het blad zit bomvol, er kon echt niets meer bij. Plaatjes werden weggelaten om al de

tekst kwijt te kunnen. Voor ieders wat wils, soms serieus, soms helemaal niet

serieus, meestal informatief (hopen wij), in ieder geval weer een hele klus. Blijf
kopij insturen. De leden maken de club, u maakt dit blad. Alle medewerkers maar

eens heel erg bedankt. Het verschijnen van de nieuwsbrief begint zo normaal te

worden, dat het tijd wordt om de sleur te doorbreken. Maar hoe doe je dat? Eerst

maar eens een bakkie voor mezelf inschenken! Paul

Bij de voorpagina:
Het hoofdartiket in dit blad gaat over het Franse motorÍnerk New Map uit Lyon. Op

de voorpagina een advertentie uit de hoogtijdagen van het merk. De motor is een

OHV 5; 500 cc ééncilinder MAG kopklepper uit 1932. De ballonbanden zijn van het

Franse merk Hutchinson2T x 4" en vallen veel royaler uit dan de vaak ook gemon-

teerde 27 x 3Vz" banden.

Redaktieadres en overige inlichtingen:
P. Jonkman, Zwolseweg 35' 731"5 GG Apeldoorn.
Tel. 055-5220327 Fax. 057L-276852 (o.v.v. P.Jonkman privé)

Sruitingsdatum kopij, Uiterttjk maandzg Ll maart 1996
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New-Map
New-Map heeft gedurende haar loopbaan motor-
fietsen gebouwd, aangedreven door motoren van

Zurcher, JAP, Chaise, Blackburne, MAG,
Ydral, AMC, Aubier et Dunne, Sachs, Opti,
Mistral, en misschien nog anderen. Dit is zon-

der twijfel een record en zeker een frappant
voorbeeld dat goed aantoont dat de politiek van
sommige fabrikanten was: fabriceer een frame

en monteer er accessoires op, die worden aan-

geleverd door gespecialiseerde fabrieken, in het

algemeen gelegen in de regio van Parijs of Saint

Etienne. De frames waren ontworpen voor een

benzinetank van Mottaz, de naven van Ideal, de

motor van JAP, het zadel van Terry enz. Vol-
gens dit principe bouwden verschillende fietsfa-
brikanten motorfietsen. Sommigen bleven lang

in de anonimiteit, anderen dwongen snel respect af, dat was zeker het geval met
New-Map.

New-Map is opgericht in het begin van de twintiger jaren in Lyon. Eerder, toen de

fiets (in 1898) een grote vlucht maakte, produceerde de firma fietsen en verschillende
onderdelen voor motorfietsen, zowel voor Franse, als voor buitenlandse firma's. Zo

bezien kan New-Map beschouwd worden als één van de eerste firma's die geloofden

in de toekomst van de motorfiets en kan haar de rang van pionier in deze tak van
industrie worden toegedacht. Het was dus met grote ervaring, toen de firma onder
haar nieuwe naam New-Map motorfietsen ging bouwen onder haar eigen merk.
De eerste New-Map motoren verschenen op een verzadigde markt. Verzadigd door
het enorme overschot van het leger, welke het geallieerde leger had achtergelaten,

maar ook verzadigd door de opkomst van tientallen nieuwe Franse constructeurs.

Het moet onderstreept worden dat aan het begin van de jaren twintig er een grote

hoeveelheid van merken ontstond op allerlei gebied. De eerste New-Map's moesten

dus begiruren met klimmen op de trap van de gevestigde orde.

Zoals zoveel fabrikanten in die tijd, dacht de heer P.Martin aan duizenden klanten

die hij tevreden kon stellen met de produktie van een lichte motor. Het werd dus een

175 cc tweetakt welke hij het eerst produceerde. Met weinig middelen, zonder
publiciteit in de grote pers, stortte New-Map zich in de ruwe strijd van de motor-
fietsmarkt. De jonge firma moest wachten tot de Salon de la Moto (Franse RAI.
veft.) van 1927 om tot een succes te komen.

De verschtjtitrg van de grote cilinders zorgde ervoor dat de verkoop van New-Map
merkbaar toenam. Op de Salon van 1927 presenteerde New-Map haar 250, 350, 500

en 600 cc viertakt met JAP motor en zijkleppen alsmede haar 250,350 en 500 cc

Als er een motorfietsfabrt-
kant was die alleen het
beste uitkoos, dan was het
New-Map wel.
Gedurende de lange loop-
baan van dit merk werden
de motoren die zij produ-
ceerden, van de kleinste tot
de grootste, voorzien van
een hele reeks verschillende
inbouwmotoren. Oordeel
zelf.



New Map BL 3 350cc

Motor: Chaise, ééncilinder, 4 takt, parallelle kopkleppen. Twee uitlaten. Vermogen 4 pk. CalburaÍeur:

AMAC met dubbele bed)ening. Smering: door middel van een mech.anische pomp. geadviseerd wordt om

Castrol olie te gebruiken. Ontsteking: Magneet MEA met regelbare voorontsteking. Versnellingsbak: Als

blokmotor met 3 versnellingen en handbediening aan de rechterzijde van de tank. Meervoudige plnten

koppeling en een kickstarter. Frame: Dubbel wiegframe uit buizen. Voomork: Parallellogram met vier

regelbare dempers inwendig geremd. Stuur: Erg gemnkketijk met de hnndcls goed gepositioneerd. Zadel:

Terry in hele tnge stand. Wíclen: banden Hutchinson 26 x 3,50 of 27 x 4. Benzinetank: zadeltank met

comfortabele loiesteunen, inhoud 12 liter. Remmen: Trommels zowel voor als achter diameter 200 mm.

Tlansmíssíc: Door een ketting; de primnire geheel afgedekt door een carter. Blektrísche installuíe: Tegen

meerprtjs rc verkrijgen, accu Huitic. Afwerking: normnal in zwart. Tank verchroomd met de ziipanelen in

helder blarw; rijkelijk gebiesd. Tegen meerprijs verkrijgbaar in verschillende kleuren en chrootmuerk op dc

wielen maar ook op andere delen. Accessoires: Complete kistjes met tasjes, geplaatst ann de ziikant van de

bagagedrager. Fabricagejaar: 1932. Opmerking: Een ander product is het model BL 2 van 250cc.

met LMP motor, met zijkleppen en enkele en dubbele uitlaat. De versnellingsbakken

zijn van Burman.
In deze tijd hadden de New-Map's, zoals bijna alle concurrenten, een overbrenging

via ketting, maar de benzinetank zit nog tussen de buizen ( entre-tube; een buis van

het frame passend boven de tank en een andere eronder).

De New-Map's vielen snel op door hun wiegframe van dubbele buizen die de motor

draagt. Vanaf de Salon yarl 1928 had de entre-tube tank plaats gemaakt voor een

zadeltank welke de lijn van de motor een moderner aarlzïcht gaf, daarnaast is het

frame demontabel. De insteekwielen zijn onderling verwisselbaar en maken de motor

extra aantrekkelijkneid. Het was met een 500 cc JAP motor waaÍmee New-Map de

zegebehaalde in de Zesdaagse in de winter van 1929.
P. Martin, de zoon van de oprichter van New-Map, gaf meer en meer gewicht aan

zijn bedrijf en bouwde nieuwe, grotere werkplaatsen. Met deze uitbreidingen nam

New Map voortaan een voorname plaats in tussen de grote Franse merken.
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New Map MT 3 350cc
Motor: MAG, ééncilinder 4 takt, tegenovergestelde kleppen, verrnogen 4 pk. Carburaleur: AMAC met

dubbele bediening. Smering: door midilel yan een mechanische pomp. Geadviseerdwordt om Castrol olie

te gebruiken. Ontsteking: Magneet MEA met regelbare voorontstekíng. Versnellingsbak: Burman drie ver-

snellingen met handbediening aan de rechterzijde van de tank. Meerttoudige platenkoppeling en een

kickstarter. Frame: Dubbel wiegframe uit buizen. Voomork: Parallellogram met vier regelbare dcmpers

im,vendig geremd. Stuur: Erg gemnkkelijk met de handels goed geposítioneerd. Zadel : Terry- in hele lage

stand. Wielen: banden Hutchinson 26 x 3,50 of 27 x 4. Benzinetank: zadeltank met comfortabele kniesteu-

nen, inhoud 12 liter. Remmen: Trommels zowel voor als achter diameter 200 mm. TYansmissie: Door een

ketting; de pimnire kening helemnal afgedekt door het carter. Elektrische installUie: Tegen meerpiis te

koop; acca Huitic. Afwerking: normaal in nvart. Tank verchroomd mer de ziipanelen in helder bLauw;

rijkelijk gebiesd. Tegen meerprijs verkijgbaar in verschillende kleuren en chroormuerk op de wielen mnar

ook op andere delen. Accessoies.' Complete kistjes voorzien van tasjes gepl.aatst aan de zijkant van de

bagagedrager. Fabricagejaar: 1932. Opmerking: Dit modelwordt eveneens geleverd in de uinoeringen
met een cilinderinhoud van 250cc, 500cc en 600cc met motorblokken van MAG of JAP.

Op de Salon van 1930 werd een New-Map gepresenteerd met een waterdicht carter
voor de primaire aandrijving. De beschikbare motoren waren van Ztxcher, MAG en

Chaise. Het was op die Salon, dat de baas van New-Map een nieuw merk aankondig-
de, op alle punten identiek aan New-M.p, maar onder de naam P. Martin. Door zijn
eigen sub-merk te creëren dacht P. Martin aan zijn dealers en agenten een aanvulling
te geven in de verkoop. Het volgende jaar, nog steeds een zeer overdachte

commerciële koers varend, ging New-Map na enige vertraging zijspannen leveren,

die pasten aan hun produktie-motoren. Daarnaast werd er voorzien in een dringende

behoefte van een lichte motor voor dagelijks gebruik, de BMA, wat staat voor
Bicyclette à Moteur Auxiliaire (Fiets met hulpmotor).
De "bromfrets" was uitgerust met een 98 cc tweetakt motor welke door Aubier en

Dunne werd geleverd. De BMA kwam te laat op de markt, de legalisatie duurde vijf
jaar en in de tussentijd hadden andere merken de markt al veroverd. Ondanks het feit



New Map M 35 350cc
Motor: New Map, éêncilínder, 4 takt, zijklepper,hellend cilinder, demontabele kop, vermogen 4 pk.

Carburateur: AMAC Smering: door middel van een mechanische pomp. Geadviseerd wordt om Castrol

olie te gebruiken. Ontsteking: Magneet MEA. Versnellingsbak: Burman 3 versnelling met handbediening
aan de rechterzijde van de tank. Meervoudige platen koppeling en een kickstarter. Frame: Dubbel
wiegframe uit buizen. Voorvork: Parallellogram met vier regelbare dempers inwendig geremd. Stuur: Erg
gemakkelijk met de handels goed gepositioneerd. Zadel : Terry in hele lage positie. Wielen: Banden;

Hutchinson 26 x 3,50. Berainetank: zadeltank met comfortabele kniesteunen, inhoud 12 liter. Remmen:

Trommels zowel voor als achter diameter 200 mm. Tiansmissip: Door een ketting; ile primaire geheel

afgedekt door een carter. Elektrische installafu: Tegen meerprijs te verkijgen; accu Huitric. Afwerking:
normaal in zwart. Tank verchroomd met de zijpanelen in helder blauw; rijkelijk gebiesd. Tegen meerprtjs
verkijgbaar in verschillende kleuren en chroormt"erk op de wielen mnar ook op andere delen. Accessoires:

Complete kisfes yoorzien van tasjes geplaatst aan de zijkant van de bagagedrager. Fabricagejaar: 1932.

Opmerking: Met de zelfde cilinderinhoud zijn de volgende modellen geprodaceerd: XIL 3 motorblok New
Map met zijkleppen, MT 3 motorblok MAG met tegenoverstaande kleppen, BL 3 motorblok Chaisse met

kopkleppen en de OHV 3 motorblok MAG met kopkleppen.

dat de New Map BMA verscheen nadat de strijd al was gestreden, was de 98 cc

vooral regionaal behoorlijk succesvol, hetgeen te danken was aan het prestige dat het
merk New-Map genoot.

De echte bom die New-Map voorbereidde, moest afgegooid worden tijdens de Salon
van 1932. Tot aan die tijd monteerde men in hun rijwielgedeelten, in de fabriek aan

de Rue Lacassagne, motoren die van verschillende constructeurs waren. Op de Salon

var 1932 werd hun eigen motor gepresenteerd. Een motor die helemaal in eigen huis
was gefabriceerd, maar qua ontwerp was geïnspireerd op een motor van Motosaco-
che type Jubilé. Deze motor bleef voortaan onze aandacht trekken omdat er maar

weinig van zijn gemaakt en hij tamelijk sportief was. Het was een ééncilinder 500 cc
kopklepper, iets hellend met tuimelaars in een gesloten aluminium carter. Twee grote
uitlaatpijpen gaven aan de motor zijn sportieve uitstraling. De cilinderkop was
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New Map OHV 5 500cc

Motor: MAG, ééncilinder, 4 takt, kopklepper. Vermogen 5 pk. Carburaleur: AMAC met dabbele

bediening. Smering: door middel van een mechanische pomp met terugvoer en dubbel venster om beide

olie-circuits zichtbaar te mnken. Geadviseerd wordt om Castrol-olie te gebruiken. Ontsteking: Magneet

MEA met regelbare voorontsteking. Versnellingsbak: Burmnn 4 versnelling met handbediening aan de

rechterzijde van de tank. Meervoudige platenkoppeling en eenkiclcstarter. Frame: Dubbelwiegframe uit

buizen. Voorvork: Parallellogram met 4 regelbare dempers inwendig geremd. Stuur: Erg gemnkkelijk met

de handels goed gepositioneerd. Zadel : Terry in hele lage positie. Wielen: Banden; Hutchinson 26 x 3,50

of 27 x 4. Benzinetank: zadeltank met comforatabele loiesteunen, inhoad 12 liter. Remmen: trommels

zowel voor als achter diameter 200 mm. Transmissie: door een ketting; de primaire geheel afgedekt door

een carter. Elektrische installAie: Compleet. Tegen meerprijs uit te voeren met Marchal-koplamp van

grote díameter. Afwerkíng: normnal in mvart. Tank verchroomd met de ziipanelen in helder blantt;
rijkelijk gebiesd. Tegen meerpijs verkrijgbaar in verschillende kleuren en chroormuerk op de wielen maar

ook op andere dzlen. Accessoires.' Complete kistjes voorzien van tasjes gepl-aatst aan de ziikant van de

bagagedrager. Fabricagejaar: 1932. Opmerking: De zelfde uinoering kent de 350 cc (OHV 3) en de 250

cc (OHV 2).

halfrond en afneembaar. De kleppen hebben een tulp-vorm (uitleg in volgende

Peu), zijn zeer licht en hebben grote afrnetingen. Een motor die flink lucht aanzuigt!

Het meest verbazend was zondermeer de blolunotor, met een lage basis die achteraan

twintig centimeter was, waardoor de olie goed in staat was in contact te komen met

het metalen oppervlak, waardoor de motor een goede koeling had. Verder bevatte dit
lange carter nog de versnellingsbak. Het was allemaal mooie mechaniek.

De motor werd in kleine aantallen gedurende enkele jaren geproduceerd. Inmiddels

onderging de Franse industrie een ernstige economische crisis en het voortschrijden
der jaren droeg nauwelijks bij aan een oplossing.
Zowel bij New-Map, als bij anderen, werd het aantal te leveren types teruggebracht.

In de catalogus van 1933 stond een 750 cc motor welke bestemd was voor een

zijspancombinatie. Deze motor werd echter nooit geleverd en verdween voortijdig.



New Map BYS 5 500cc

Motor: Ultima, ééncilinder, 4 takt, kopklepper. Vermogen 5 pk. CarburaÍeur: AMAC me| dubbele

bediening. Smering: door middel van een mechanische pomp met terugvoer. Geadviseerdwordt om

Castrol olie te gebruiken. Ontsteking: Magneet MEA met regelbare voorontsteking. Versnellingsbak:
Burm.an 4 versnelling met handbediening aan de rechterzijde van de tank. Meervoudige platen koppeling

en een kicl<starter. Frame: Dubbelwiegframe uit buizen. Voorvork: Parallellogram met 4 regelbare

dempers inwendig geremd. Stuur: Erg gemakkelijk met de handzls goed gepositioneerd. Zadel : Terry in

hele l.age positie. Wielen: Snel uitneembaar door een enkele centrale as, zonder de rem of de aandriiving

te demonteren. Banden; Hutchinson 26 x 3,50 of 27 x 4. Benzinetank: zadeltank met comforatabele

kniesteunen, inhoud 12 liter. Remmen: Trommels zuw-el voor als achter diameter 200 mm. Transmissit:

Door een ketting; de pimaire geheel afgedekt door een carter. Elektrische installaíe: Compleet. Tegen

meerprijs uií te voeren met Marchal-koplnmp van grote diameter. Afwerking: normaal in nvart. Tank

verchroomd met de zijpanelen in helder blnm,v; rijkelijk gebiesd. Tegen meerprijs verkiigbaar in

verschillende kleuren en chroonwverk op dc wielen mnar ook op andere delen. Accessoies.' Complete

kistjes voorzien van tasjes geplaatst aan de zijkant van de bagagedrager. Fabricagejaar: 1932. Opmer-

king: Een parallelle produktie is het model BYS 3 van 350 cc.

Het waren de crisisjaren en toen kwam de oorlog!
Na de oorlog kwun New-Map terug. Zoals bijna alle merken kwaÍn New-Map met

motoren op de markt die zij ook al voor de oorlog had verkocht.
Maar de klanten zater. daar niet op te wachten. Zij wilde iets nieuws!

De firma uit Lyon ging aan de slag en begon met de fabricage van vele I25 cc

modellen. Een van deze was voorzien van een Ultima motor (ook uit Lyon) anderen

kregen blolanotoren van AMC. New Map zette nog steeds een goede commerciële
politiek voort en werd hoofd-distributeur van het Engelse merk Douglas.

Om voor afwisseling voor de cliënten te zorgen, fabriceerde New-Map kleine

aanhangwagentjes voor fiets, bromfiets en lichte motorfietsen.
Uiteindelijk werd de grote stap genomen en ging men een kleine auto, type roadster,

produceren; De baby. Deze mini-auto was uitgerust met een tweetakt 125 cc motor!
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New Map MT 7 750cc

Motor: MAG, tweecilinder, 4 takt, tegenoverliggende kleppen. Carburateur: AMAC met dubbele bedie-

ning. Smering: door middel van een mechanische pomp met terugvoer en dubbel venster om beide

oliecircuits zichtbaar te mnken. Geadviseerd wordr om Casrrol olie te gebruiken. Ontsteking: Magneet

MEA met regelbare voorontsteking. Versnellingsbak: Albion 4 versnelling met handbediening aan de

rechterzijde van de tank. Meervoudige platen koppeling en eenkiclcstarter. Frame: Dubbelwiegframe uit
buizen. Voorvork: Parallellogram met 4 regelbare dempers inwendig geremd. Stuur: Erg gemakkeliik met

de handels goed gepositioneerd. Zadel : Terry in hele lage positie. Wiclen: Uiwisselbaar, gemnkkeliik te

demonteren. Banden; Hutchinson of 27 x 4. Benzinetank: zadeltank met confortabele loiesteunen, inhoud

12 liter. Remmen: Trommels zotu*el voor als achter diameter 200 mm. TYansmissic: Door een kefiing van

het merk Brampton; de primaire geheel afgedekt door een carter. Elektische installaic: Compleet. Tegen

meerprijs uit te voeren met Marchal-koplamp van grote diameter. Afwerking: normaal in zwart. Tank

verchroomd meï de zijpanelen in helder blauw'; rijkelijk gebiesd. Tegen meerprijs verkijgbaar in verschil-

lendz kleuren en chroon*v'erk op de wielen mnar ook op andere delen. Accessoires: Complete kisties

voorzien van tasjes geplaatst aan de zijkant van de bagagedrager. Fabricagejaar 1932. Opmerking: Dit
model is bijzonder geschikt voor het aanbrengen van een zijspanbak. De zijspanbakken uit onze productie-

lijn zijn geheel uit staal in de modellen Lure en Grande Luxe. Ze verschillen alleen in uitvoering.

Uitgedacht voor de oorlog, verkocht New-Map gedurende de oorlog er een behoor-
lijk aantal, in een tijdperk waarin energie-problemen nijpend waren. Deze auto had

een geheel stalen carrosserie en er zaterr twee comfortabele zitplaatsen in. De motor
bevond zich achterin. De baby had onaftrankelijke wielophanging en elektrische

verlichting.
Op de Salon van 1952 onderscheidde New-Map zich nog steeds door een opmerkelijk
goede afwerking. Helaas was er toch een minpuntje: toen bijna alle Franse merken

afscheid hadden genomen van de parallellogram-voorvork, waren New-Map motoren

er nog mee uitgerust. Zeker, het was een vork van uitgeklopt plaatijzer, goed

gemaakt, maar toch.....



Op de Salon van 1953 was de voorvork vervangen door een moderne telescoopvork.
Verder was op dezelfde Salon de 175 cc New-Map uitgerust met een achterophan-

ging in rubber, terwijl de concurrentie een zwevende achterophanging had. De graad

van afwerking compenseert niet de achterhaalde techniek.

In het jaar 1955 werd er geen enkele New-Map
meer geproduceerd met een vermogen van meer

dan 250 cc. De 50 cc's bezaten een Mistral of
een Sachs, de 125 cc een Ydral of AMC, de

175 cc AMC of Sachs en de 250 cc een motor
van Opti. De sterke modellenJijn had nu haar

achterstand op de concurrentie ingehaald en men
fabriceerde motoren, die de vergelijking met de

beste produkten van Peugeot, Gima en Terrot
konden weerstaan. De leukste na-oorlogse New-
Map bleef de 250 cc verticale twin met Opti
motor.
Aan het eind van de jaren vijftig stortte New-
Map zich in de fabricage van scooters. Maar inmiddels was deze markt al in handen

van Vespa, Lambretta, Terrot en Peugeot.

Een en ander nabeschouwend kunnen wij stellen dat New-Map een groot Frans merk

was, dat gedurende veertig jaar kwaliteitsmotoren heeft geproduceerd.

MetzoweinigmiddelenwashetSucceSvanNew-Mapopvallend.<>

Uit: La Bécane

Vertaling: Henk Kaajan
Redactie: Jan-Coen Dragt & Paul Jonlanan
Frits Linde: Aanvullende documentatie en afbeeldingen.

Lijst motormerken en motortypen
De briefkaarten kwamen rond de Kerst in grote aantallen binnen. Er is een (uiteinde-

lijke) respons van75%. Blijft wel even de vraag over waarom één op vier leden

besluit om de kaart niet terug te sturen. Als u het alleen maar vergeten bent, dan

gÍar;g nog even invullen en opsturen. De CFM kan via u misschien weer een ander

wat verder helpen met uw keruris, uw documentatie of uw vaardigheden. Ik zal

ervoor waken dat u niet vele malen per jaar wordt lastig gevallen. Hierbij beloofd!

U krijgt binnenkort nog wat statistische gegevens uit deze briefkaarten-actie.
Twee leden waren vergeten hun postcode in te vullen: Dat ziin de leden met een:

1. Terrot Sport (250 cc) 1932; in bezit sinds 1992

2. Peugeot P 107 1928; in bezit sinds l-12-L995.
Willen deze twee leden even reageren en hun "ware identiteit" kenbaar maken?

Paul Jonkman
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Sallanches
Ook de reis naar Sallanches krijgt gestalte; nog niet alle definitieve inschrijvingen
zijn biruren. In de volgende nPeu" volgen alle gegevens in het kort; de deelnemers

krijgen separaat bericht. Ik heb inmiddels definitieve berichten uit Frankrijk gekre-

gen. De datum van de expositie is op 11 augustus (gewijzigd!!). De motorfietsen

worden voor de gehele verblijfsduur gestald in een garage. Er wordt een schitterende

rit geregeld (of meer) (denk eens aan het uitzicht!). Als door de gewijzigde datum

veranderingen optreden bij u als deelnemer,laat mij dit dan even weten.

Bestuur
Het bestuur van de CFM heeft de gewenste uitbreiding gekregen. Henk Kaajan is

toegevoegd als vierde algemeen bestuurslid. Henk was al actief als vertaler, hetgeen

hij gelukkig ook blijft doen.

Bill Clinton
President Clinton heeft op 6 oktober gezegd (waarin hij door het Congres werd

gesteund): "Alle auto's en motoren zonder katalysator in het jaar 2000 van de

straat". Ook de duitse CDU-bons Hintze heeft hezelfde oordeel. Als dit doorgaat (te

begiruren in Amerika en Duitsland) is het nog maar even, en het is een EEG-maatre-

gel. Kan iemand zegger^, wat dit betekent voor de oldtimers? Alleen nog maar kijken

en niet meer rijden? Hoe zit het met de moderne motorfietsen? Alleen BMW en

Yamaha hebben een geregelde 3-wegkat. Hoeveel motorzaken kurmen de tent dan

sluiten? Ik moet er niet aan denken! Maar waarschijnlijk komt er dan ook weer een

uitzonderingsregel. We hopen maar dat alles goed gaat.

Vehikel
Natuurlijk hoop ik u allen op "Vehikel" te ontmoeten (op zaterdag). Op deze beurs

zijn de standhouders van de Franse motorfietsen zo'n beetje de aanspreekpunten voor

onze clubleden. De stands bezoeken is voor de meesten vaste prik. Polman, Koster,

Bakker, Stipdonk en anderen hebben zeker weer een paar mooie fietsen staan.

(Frans Bakker heeft nog een prachtige R.G. 1000 cc twin!) Wim Faber verkoopt ook

wat documentatie van de CFM. De kleine winsten op deze boekjes (t f 2,50 per

tien gulden) vtoeien in de verenigingskas. Een goeie zaak, die wel een keer vermeld

mag worden.
Van een meneer Janssen uit Limbricht (nee, een andere Janssen dus) kreeg ik een fax

over een privé museumpje van een meneer Giroux in Frankrijk (Laneuville) met

motoren uit de vijftiger jaren. Het dorpje ligt net over de Franse grens bij Stenay.

Jean Marie Giroux (La Bricole), (Een'bricoleur' is een knutselaar)

3 Ancienne Route, 55700 Laneuville sur Meuse, Tel (00 33) 29.80.64.09.
Visites gratuites tout les jours après 18 h et le Week-end.

Achète et échange pièces détachées.

Greutrn uut puttrn 
Gratis alle dagan te bezoeken; in- en verkoop van onderdelen'
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Tabel afmetingen lagerkogels
Bron: SKF
Kogels worden geleverd met een hardheid van 60 tot 66 HRC, bestaande uit kogellagerstaal. De kogels worden
geleverd in verschillende nauwkeurigheidsklassen. In elke klasse zijn de kogels ingedeeld volgens hun afivijking van

de nominale maat in diverse klassen.
Rijwielkogels zitten in nauwkeurigheidsklasse IV, geleverd tot maximaal 10 mm. De afzonderlijke tolerantie van de

soorten kogels bedraagt 4 pm., de tolerantie in vormnauwkeurigheid bedraagt 2 pm.De sorteringsgrenzen
liggen op ongeveer L4 pm. Op de verpakking staan klasse, soort en vorÍnÍrauwkeurigheid venneld. (DIN 5402)

mm Afmetingen(nominaal): inch Aanduiding:

2,5 RB-2.5

I RB-3

3,r7 5 1/8 RB-3.175

3,5 RB-3.5

3,969 5132 RB-3.696

4 RB-4

4,5 RB-4.5

4,762 3n6 RB-4.762

5 RB-5

5,5 RB-5.5

5,556 7 t32 RB-5.556

6 RB-6 t4



6,350 ll4 * RB-6.350

6,5 RB-6.5

7 RB-7

7,r44 9 t32 RB-7.144

7,5 RB-7.5

7,938 5n6 RB-7.938

8 RB-8

8,5 RB-8.5

8,731 tU32 RB-8.731

9 RB-9

9,525 3t8 RB-9.525

10 RB-10

Uit deze tabel worden u waarschijnlijk al snel een aafizl dingen duidelijk:

er worden nog steeds twee maatsystemen gebruikt, de afrnetingen liggen soms zeer dicht bij elkaar.
in de aanduiding werken we alleen nog maar met mm. (metrische maten)
na enige studering kun je mooi zien hoe het breukenstelsel bij inch-maten wordt gehanteerd: (inch - > mm)

Il32:0,794 ll16:1,588 l18:0,132 ll4:1,03 l12:12,700 lll:25,400

1/4 kogels worden veel gebruikt in wiellagers van oude Franse motorfietsen.
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Tout le Bazar en provenance des Envi-
ron du Palais 't Loo
Om de overbevolking in Nederland te stimuleren, om de file-problematiek te vergro-

ten, om de schaarste op de arbeidsmarkt te vergroten, om de aanmelding van nieuwe

leerlingen aan mijn school te vergroten, is het de bedoeling dat ik me de komende

tijd bezig ga houden met de opvoeding van twee kinderen en dat enkele taken van

ons cluppie worden overgenomen door enthousiaste bestuursleden" Het bestuur is op

de huidige gewenste oorlogs-sterkte gekomen doordat Henk Kaajan tot het bestuur is

toegetreden. En zoals u inmiddels heeft kunnen zien, is hij ook nog actief op het

vertaalfront. Ik weet niet èf hij lekkere koffie zet; sterker nog, èf hij hetzet zonder

het te moeten vragen. Maar daar kom ik nog wel achter .

Bij Frans Bakker wordt de koffie met ernmers vol oliebollen geserveerd. Het verhaal

vertelt niet of hij daarvoor de olie uit de oude Franse plofies gebruikt, maar in ieder
geval worden de gewaardeerde gasten niet zo ziek, dat ze hun pas aangekochte

kleinood nog enige tijd gedwongen moeten laten staan, getuige het volgende verhaal

Gedenkwaardige laatste dag van 1995

"Laat geschenk onder de kerstboom"
Kent u ook dat gevoel aan het einde van het jaar? U wilt graag kinderen en moeder

verwennen met een cadeau op Sinterklaas of Kerst en daarna nog wat over hebben

om zelf "iets te doen", zo op die laatste dagen van het iaar. En zo zou er op Oude-
jaarsmiddag van 1995 een toevallig praatje met gelijkgestemden ontstaan.

Om êén uur komt de eerste aan, stoel erbij, kachel aan en even een praatje maken

over al het "motormoois". Na ongeveer een uur komen twee gelijkgestemden uít
Venlo (even) kijken (230 km) want ze hebben "het" gehoord. Wederom wordt
koffie gezet en er worden oliebollen gesemeerd. De een zegt tegen de verre ander:

"ken ik jou ergens van? " Het blíjkt toch een grote motorfamilie te ziin. Een

schoonheid van een motor, een Terrot 350 cc 1926, wordt op een werkbank gezet

en als waren het kínderen rond de kerstboom, bekeek ik diÍ tafereeltje met plezier.

Korte tijd later komen nog enkele luitjes uit de buurt kijken, en er komen twee

gelijkgestemden uit Zwolle (ongeveer 200 km) bínnen wandelen. Iedereen praat met

iedereen over het afgelopen jaar, maar waarschijnlijk al denkend aan het komende

(restauratie-) jaar; welke motor zou ik nog wíllen, welk onderdeel mis ik nog?

Na eníge tijd gaat een ieder huiswaartg elkaar een goed uiteinde toewensend,

ondergetekende achterlatend met twee motoffietsen en een emmer oliebollen
minder.
Ik vond dit zo leuk want vader kocht uiteindelijk ook nog even een cadeau voor
zichzelf, moeder en kinderen waren toch ook niet vergeten . . .

Bij deze een gezond, gelukkig en een van pech verschoond 1996 toegewenst.

Frans Bakker Groot-Ammers (0184) -66 25 64. Trouwens, het Terrot-restauratie-
boek 350 cc is een echte aanrader voor de andere CFM-leden.
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Vervolgens kreeg ik ook een brief van Marinus Blonk.
Hij had goede ervaringen met de koffiezet-vaardighe-
den van de familie Polman in Elst. Marinus vond het

bezoek aan Ben zo'n leuke ervaring, dat hij daar op
zijn geheel eigen wtjze verslag van deed:

E e n re st auratie v e rh aal
Het begon allemaal I januart 1993. Een buurjongen
van mijn ouders had een Terrot 125 cc. Het motor-

fietsje liep nogal netjes voor zijn leeftijd. Daar ik er
nogal van onder de indruk was, vroeg ik of ik hem
kon kopen. Dat kon toen niet. Hij wou hem zelf
opknappen. De kickstarter-as was afgebroken. Zonder
na te denken schroefde hij het blok open op één bout
na, dus u voelt wel: dat blok ging nooit uit elkaar. De
bout die hij vergat zat achter de ontsteking. Om het
blok te splitsen gebruiWe hij een grote schroevedraaier en . . . knak zei het blok.
Door de midden, zoals hij het mij heeft verteld.
Hij belde mij op of ik nog interesse had. Ik zei ja! Ik kom wel even langs. Ik kreeg
tranen in de ogen. Het hele blok was kapot en zelfs bíj de lagers was het ge-

scheurd. Níets meer aan te doen. Ik vroeg wat hij ervoor wou hebben, prtjs
afgesproken en ik naar huis met de spullen. Kom ik thuis, zo blij als een kínd, zegt
mijn vrouw: "wat moet je daar nou toch mee? Dat is schroot." Ik heb mijn vrouw
gerust gesteld met de woorden: "Ik knap haar weer helemaal op zoals zij ooít reas".

Ik naar de schuur. Daar moest ik wel een keer slikken want het motorblok lag er
wel zielig bij, maar ik dacht: ik moet een ander blok hebben. Hoe kom ik daaraan?
Naar een beurg ja dat was het: naar een beurs.
Er was een beurs in Rosmalen. Ik mijn vrouw gevraagd of ze mee ging. En daar
gingen we dan op zondag 17 januart U% op weg naar onze eerste beurs. Daar wat
rond gevraagd en zo kwam ik bij Ben Polman terecht. Ik vroeg hem of hij een blok
had van een Tercot 125 cc, die had hij, maar niet bij zich. Hij nodigde ons bij hem

thuis uiÍ. Een tíjdje later, een week of zo, bij hem aangekomen, kregen we eerst

koffie met een koekje. Wat gepraat en toen naar de schuur. Ik keek mijn ogen uit.
Wat een spullen heeït die man. Daar kan je niet mis grijpen. Hij liet ons alles zien.
Hij had nog een paar mooie motoren staan en ze deden het nog allemaal. Even
trappen en lopen! Maar ik kwam voor een blok. Zo gezegd, zo gedaan. Het blok
was compleet. Type EP 125 cc 1947. Evenwat onderhandelen envoorf 400,- 16tr
ik een ander blok, wat ik zeker niet duur vond gezien de staat van het blok: vet

maer heel. We kregen nog een kopje koffie, het was inmiddels al vrtj hat, dus tijd
om te gaan. Thuis gekomen het blok maar naar de schuur gebracht en de andere
dag maar eens verder kijken. Dat werd onderhand 's avonds want ik moest eerst

naar de baas, zoals de meesten onder ons. Die avond kwam mijn kameraad, dus
wij naar de schuur. Het eerste wat hij zei was: benzine en een kwast. Ontvetten en

Ben Polman stond in
Motor no. 2 van
1996 trots op pagina

twee in kleur met
zijn onafscheidelijke
metgezel trots achter
een stel Franse mo-
torblokken, zo te
zien in Rosmalen.
Prachtige herkenbare
foto.
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uit elkaar halen dat blok! IYu hadden wU een voorbeeld van het andere blok; dat
was aI open. De ontsteking ziet er goed uit, geen roest, wel vet, dat wel. Dat kan
geen kwaad, schoongemaakt en ingepakt in de kast.

De tweede avond gtng m'n kameraad verder met het blok en ikzelf met het frame.
Dat wou ik laten lassen en stralen. Ik een adres opgezocht in de Gele Gids. Handig

zo'n boek! Het hele frame gedemonteerd, alles een voor een schoongemaakÍ en

toen alles uit elkaar was waren er al een paar dagen om. M'n kameraad had het

blok nu ook kaal. Onder het genot v&n een bakje koffie besloten we om alle lagers

te vernieuwen want het blok was nu toch open.

Ik het blok in de auto gelegen en naar de straler gebracht. Nou wil het geval dat er
in de straat een bedrtjf zit dat allerlei lagers verkoopt, dus die mear gelijk mee

gebracht. Thuis gekomen nog een bakkie gedaan en toen maar weer naar de

schuur. We besloten om eerst maar voor nieuwe pakkingen te zorgen. Die maakten

we zelf. Daar ben je nog wel even mee bezig als amateur, als je het tenminste goed

wil doen. We zijn zo weer een stukje verder. Het oliepompje, dat in het blok zít,
schoongemaalct. Dt is erg klein, dus oppassen. Ook zijn aIIe kleine oliekanaaltjes
doorgespoeld die in het blok zitten. Dat was hard nodig. Nadat alles schoon was

gemaakt kon het blok weer in elkaar. Door goed te kijken en voorzichtig te werk te

gaan lukte dat best. Op een zaterdag stond het blokje weer in elkaar, ook de

cilinderkop schoongemaakt en nagekeken, gemonteerd en toen het blok voorzichtig
opgeborgen.
Ik heb alles wat verchroomd moest worden bij elkaar gelegd. Toen bleek dat de

kickstafter er niet bij was. Even de voríge eigenaar gevraagd maar hij had er niet
bij gezeten toen hij hem kocht. Ben Polman gebeld en gevraagd of hij er nog een

had. Hij had zelfs nog een kentekenplaat zoals die vroeger op het voorspatbord

stond. Wij een afspraak gemaakt en een paar dagen later weer naar Elst. Bii de

familíe Polman aangekomen, net als de eerste keer, kregen we een kop koffie. Dat
vind ik toch een leuk gebaar en het smaakt goed. Daarna eerst weer de schuur in.
Ben kan affid leuk veftellen over de Franse motoffiets en hij weet er het een en

ander vanaf. Hij helpt je dan ook waar hij kan. We hebben de spullen opgezocht,

ook nog een veer van de kickstarter. Toen liet hij mij een Tenot uit 1924 zien,
compleet met carbidlamp. Hij vroeg een prtjs waar ik over na moest denken en dan

zou ik hem nog wel bellen. Maar voordat tve naar huis toe konden gaan kregen we

een maaltijd aangeboden van Ben zijn vrouw. Ondeftussen was het al weer laat,
wij voldaan naar huis. Een paar dagen later had de straler de spullen aI weer klaar
en alles stond in de primer. Na een paar avonden schuren en in de grondverf
zetten kon de lak erop. Een apart vak, dat spuiten, maar eens moet de eerste keer

zijn. En ik moet zeggen: ik vind dat het nog aardig gelukt is ook.

Tot nu toe staat de Tenot al weer voor 85Vo in elkaar, de motor loopt maar nog

niet helemaal goed. Maar dat is een kwestie van geduld en afstellen. Maar dat
komt wel goed. Ik hoop dat ik gauw een keer mee kan met een toerrit of zoiets, dat
lijkt me leuk.
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Wat ik nog even kwijt wilde is het volgende: in een van de nieuwsbrieven staat dat
jullie Ben Polman nogal duur vinden. Nou, dat mag best zo zijn, maar je komt
nooit voor niets bij hem als hij zegt dat hij het heeÍt. Dat is het gewoon zo! En over
de prijs valt altijd te praten. Als je eerst stad en land af moet reizen voor een

onderdeel, als je het dón niet kan vinden, dan kom je misschien toch naar Ben,
wat ís dan duur? Ik heb goede contacten met Ben. Ik weet dat hij een hoop kilome-
ters maakt om de spullen te verzamelen en dat kost ook niet niets. En als je bij de

familie Polman komt, dan krijg je een bak koffie, of je nou wat koopt of niet.
Laten we elkaar nou niet afkraken. We hebben elkaar toch nodig in onze hobby.

We zíjn allemaal mensen met wensez. (Reactie op blz.20)

Afzender Martnus blonk; een Terrotist. Veel sleutel- en rijgenot toegewenst.
TERROT VOOR ALTIJD
Wim Maaskant, mijn bijna buurman in Apeldoorn, is in het bezit van een mooie
schuur en dito motorfietsen. Hij bezit geen koffiezetapparaat in zijn gasten-ontvangst-

ruimte. Over de koffie-kwaliteit kan en mag ik dus geen oordeel hebben. Natuurlijk
wel over het feit dat er helemaal geen koffie is. Verder heb ik de ambiance bij Wim
Maaskant ervaren als ijskoud of bloedheet. Het golfplaten-dak zal hier wel iets mee

te maken hebben, in relatie met de klimatologische omstandigheden bij het moment
van bezoek.
Toen die Fransman uit Zeewolde nog maar eens gebeld. De eerste vraag die ik hem

stelde: "Hoe is bij jou de kwaliteit van de koffie?" Het antwoord: "Wat is dit foor 'n
geouwehoer, as je bèij me komt, kreg je altij koffie! Hat je daar dan iets over te
seiken? As't je nie aanstaat, dan rot je maar op!" Enigszins beduusd: "Ja maar Wim,
ik ben een klein onderzoekje gestart naar de koffiekwaliteit bij handelaren/lieflrebbers
in Franse motorfietsen, en dus moest ik beleefdheidshalve jou toch ook in dit
onderzoek betrekken. " "As je niks beters te doen hep, ken je d'r beter mee ophouwe
met die zooi". Daar had hij gelijk in. Dit onderzoek wordt niets en het woord koffie
wordt niet meer gebruikt in de volgende nieuwsbrief. Le Bazar zal er persoonlijk op

toezien. Drinkt u trouwens wel eens een kopje thee 's middags? ( >

Terrotboek Fenautrigues
Laatste nieuws: Het door 18 personen bestelde Terrot-boek is inmiddels bij de

mensen bezorgd. De totale bestelling bedroeg meer dan f 2400,:. Er is door ons

snel gehandeld maar de afstand met Frankrijk blijft soms groot. Door de grote

bestelling hebben we nog een voorraad boeken ter verkoop liggen en één boek
voor het archief voor de uitleen. Aan het einde van het jaar kunnen we zien hoe
gunstig de transactie heeft uitgepakt. Misschien dat er nog wat geld geretourneerd

kan worden aan de 18 snelle bestellers. In ieder geval bedankt voor uw vertrouwen.
Mochten de laatste boeken goed verkopen dan profiteren de snelle beslissers

natuurlijk van de kwantumkoring die we toen hebben bedongen. Vraag er rustig
Paul Jonlanan/Jannie Stompnilar.
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Het ís al langer bekend clat Ben Polman goede koffie schenkt. De gastvriiheid

hebben mijn vrouw en ik ook aan den liive ondervonden. Wat de leden van de

CFM niet kunnen weten is, dat wíi al bíina naee iaar geleden schríftelíik

contact hebben gehad met Ben om een kijkmíddag bij hem te organiseren. De

CFM zou de organisatie regelen i.v.m. het versturen van uítnodígingen e.d.

Dat is een feit. Helaas is daar, er ís geen reden voar, tot nu toe níets van

gekomen.

Over de prijzen van Ben: zoals Marinus terecht schrijfi ztin príizen relatief.

Er stond dus ook in Peu 17: Een Terror-blok met één uirl.aatklep, lenerliik afgebroken,

ontbrekende otiepomp, nilaar verroest ijzer, diep gecorrodeerd alumínium en dus in zeer

wffilachtige staat, moetf 800,: opbrengen. Ben, ik vind dat veel te duur, maar iii zalwel

gelijk hebben want anders zou je wel zakken met dz prijs. (uit: Peu 17: btz. 27) Als we deZe

oude níeuwsbrief er nog even bijpa)<ken, dan staan er ook nog een behoorlijk

aantal complimenten over Ben vermeld. En daar neem ik ook niets van terug.

Bovendien staat er dat ik het veel te duur vind, wat anderen ervan vinden,

moeten zij weten. Toch ís het níet toevallig dít ík ín dit arttkel een priis
noem, overigens ging het hele artikel over priizen, want het bewuste blok had

geen enkele (handelaars-)waarde. Dít soort blokken worden in partíien

verkocht waarbtj de slechtste "erbti" worden gegeven. Een verkoper kan ook

niet veel meer zeggen dan wat ie zelf ook kon zíen:
- er is mee gegooid (uitgaande as krukns opgestuikt, koelvtnnen erafl,

- er is op geslagen (kromme klepsteel, hoe kriig ie die er trouwens ooit

uít?),
- er ontbreekt van alles (oliepomp, klep, dus wat zit er nog tn het blok?),

- díepe corroste op het alumtnium (duidt op een langdurig vochtíge plaats,

dus geen hoop meer voor krukaslagering, zutger en zuigerveren).

Zo'n blok is teuk ak je nog één onderdeeltje nodíg hebt. En dat bepaalt voor

jou de prijs. Wat ik ermee wilde zeggen is dit: Ben, dit moet ie niet doen-

Achter je rug wordt erom gel.achen of over geroddeld. Daar heb ie níets aan.

Op een beurs leg ie mooíe spullen in een "etalage"-

Wat mij betreft: onderwerp gesloten. Kiik goed met uw eigen ogen!

Paul Jonkman.

Il rt-Lut pour eLtiter i'tt.sttre, ttidanqer à inter'
t,i.llet rettttliers, rttcis Ltrtlan! que pos:;lDle'

eui!er tle le iuire srtr kt routc'

Uit: Motorevue 1932
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Kooptips
Kopen van onderdelen of complete motorfietsenl niet zo'n eenvoudige zaak, zelfs
niet voor ervaren veteraan-hobbyisten. Zïj zitten ook vaak nog te twijfelen wat ze

moeten doen. Als de koop is gedaan, kÀn later een gevoel van teleurstelling niet
altijd worden voorkomen. In het algemeen is het eigen schuld, dikke bult. (ESDB)

Natuurlijk weet de CFM waar de schoen kan wringen als iets wordt aangeschaft.

Daarom de volgende kooptips:

1) Maak vooraf alle afspraken die nodig zijn, Zorg eventueel dat u niet alleen

bent bij het kopen. Een vriend, kennis of uw vrouw bekijkt het vaak wat nuchter-
der dan u! En twee weten meer dan één.

Waar moet u aan denken?

a) Past het onderdeel op mijn model?
- Zo niet, kan ik het dan ruilen?
- Krijg ik mijn geld terug als het onderdeel niet past?

b) Is het aangeschafte onderdeel compleet?
- Wat doe je als het onderdeel niet compleet is?

- Kan ik het dan terug geven?

- Krijg ik dan mijn geld terug?
Begrijp wel dat een zestig of tachtig jaar oud onderdeel veel kan mankeren.

Maar:
c. U mag van een verkoper verwachten dat hij van de kwaliteit van de gebo-

den waar:
- of in grote lijnen op de hoogte is
- of dat hij service geeft als hij zich niet vooraf op de hoogte heeft

kunnen (of willen) stellen
- of dat het een geen gezeuï onderdeel is. Reclameren onmogelijk.

Elke verkoper hanteert deze drie mogelijkheden, al nzar gelang de onderhandelin-
gen verlopen en rnar de aard van het onderdeel, de prijs van het onderdeel en de

aard van de koper.
2) Een verkoper weet niet alles. U moet zelf een risico durven te nemen. Een

verkoper moet voorzichttg zljn met het doen van uitspraken. Compleet :
compleet. Technisch in orde : technisch in orde, onderdeel model X : onder-
deel model X, maar ook: ik weet het niet : ik weet het niet. Dit soort uitspra-
ken koopt u erbij.

3) Gekocht is gekocht. Achteraf niet zeuren.

4) De CFM kan advies geven over richtprijzen. Daarin wordt niet over verkopers
maar over onderdelen-prijzen gesproken. Doe dit bij voorkeur schriftelijk.
Vergeet niet te vermelden: merk, type, jaartal, staat van het onderdeel, uiterlijk,..

U kunt voor schriftelijke vragen terecht bij personen die op de achterzijde van het

boekje zijn vermeld. Wij zorgen ervoor dat u biruren redelijke termijn antwoord
krijgt.<> BestuurcFM
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Heuvelklims, maar dan over
verharde wegen, waren vanaf het
begin van het motoffiets-tijdperk
in Frankrtjk populaire momenten
om het kunnen van mens en

motor te bewijzen" Niet voor niets
werd vaak geadvefteerd (bij lichte
modellen) dat je zonder te trappen
bijvoorbeeld een vier procents
helling kon nemen. Het gebrek
aan verrnogen verplichtte je om
bij te trappen als de helling stijler
werd. Het was vanuit dat idee dus

fascinerend om motoren met een

enonne snelhei.d, al driftend,
tegen een heuvel op te zien rtjden,
de rtjder al zijn behendigheíd
demonstrerend. Elk gerenom-
meerd Frans merk vermeldde dus
in de adveftenties successen bij
heuvelklíms, als die er tenminste
waren natuurlíjk. Wíj waren niet
op de hoogte van deze organisatie-
vonn van heuvelklims in 1995.

Leuk om een keer te gaan kijken
als u toch in Frankrtjk bent.

Heuvelklim
Twee redacteuren van het weekblad
Motor kwamen in de plaatselijke super-
markt een aanplakbiljet tegen met daarop

de schreeuwende tekst: "Montée lmpossi-
ble", de onmogelijke klim. Nieuwsgierig
naar deze motor-activiteit rijden de twee

mannen over de resten van de wijnpluk,
die duidelijk hun sporen op het wegdek
hadden nagelaten, door de smalle wegge-

des van de Beaujolais naar de bewuste
plaats. Het leek wel of de organisatie van
het evenement voor de toeschouwers een

onmogelijke klim hadden uitgezet, via
gehuchten met bouwvallige boerderijen
en rokende schoorstenen, blaffende hon-
den en hanig pluimvee. Als we denken

dat we aan het begin van het einde van
nergens zijn beland, naderen we drie
oude stereotiepe Fransmannen. Voilà, de

kaartverkopers. Een behoorlijk stuk
verder, -op een inmiddels tot Z-weg
gedegradeerd wegdek betreden we de

uitgestrekte glooiende velden die dienst

doen als parkeerplaats, rennerskwartier
en culinaire ontmoetingsplaats, getuige

openlucht-drankttutten en royaal walmen-
de roosters waar geurende Merguez-
worsten apathisch op lege magen liggen
te wachten. "Sans interruption", zonder
onderbreking , had de tekst op het affi-

che over het evenement beloofd maar zolang lunch in Frankrijk nog rituele vormen

blijft aannemen, nemen we deze misplaatste papieren belofte voor lief. Een pmr-
honderd toeschouwers laten we even rechts liggen en we betreden direct het aanpa-

lende rennerskwartier. Yan zogernaamd prominente officials heeft onze Lieve Heer
(die op deze hoogte nooit al te ver van ons verwijderd kan zijn) ons gelukkig
verschoond gehouden; publiek, rijders, caravannedes, merguez, gelegenheidstoilet-

ten, organisatie- en bestelbussen veÍmengen zich in perfecte harmonie. Onderuitge-
zakte piloten op campingstoeldes staren naar hun ros waarmee de uitdaging moet

worden aangegaan en praten ontspannen met de concurrenten. Ingewikkelde afstelma-

nipulaties aan de motorfietsen door in sponsorkledij gehulde nerveuze monteurs
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blijven achterwege; het enige geluid dat hier opstijgt, is menselijk gekeuvel, gelach

en het geknal van kurken.
Een magere goedlachse
pré-vijftiger stelt zich
hoffelijk aan ons voor als

zijnde van de organisatie
van de "Moto Club de la
Croix Borsat" gezeteld in
het eronder gelegen dorp
Lamure-sur-Azergues.
Hij stopt ons een door de

meubelzaak en een wijn-
boer gesponsord pro-
grammaboekje voor. Toen we vertelden dat we voor een motorweekblad in Neder-

land werkten, werden de registers nog wat verder open getrokken en worden mede-

organisatoren op zoektocht gestuurd naar Thierry Toussaint. "C'est Le champion de

France" in deze tak van sport. Ondanks de gespannen sfeer verwachten we toch

minstens een soort Lodewijk de Veertiende, Napoleon of Mitterand maar dat blijkt
illusie als de organisator een man aanwijst die een slick ter breedte van een formule-
1 band aan het repareren is. Dit is dus de kampioen van Frankrijk: gehurkt tussen de

keien, in het stof, met een Stanley-mes, plakken rubber en lijm in de aanslag om een

band luchtdicht te krijgen. Het zweet gutst hem van het gelaat, mensen van zijn team
(vrienden en bekenden, meer niet) kijken staande neer op de verrichtingen van de

anne Thierry. Matig moment om Thierry met vragen te bestoken.

De 130 m lange helling ziet er vreselijk stijl uit. Het hoogte-verschil is de organisatie

niet bekend. Er doen veel Suzuki's mee met GSX-I100 blok, vaak in uiterlijk
gehavende staat. De frames zijn altijd verlengd zodat de rijders niet zo makkelijk
achterover kurmen vallen en maximale druk op het achterwiel kunnen zetten. Verder
zijn de frames van allerlei herkomst, eentje zelfs met een 125 cc cross-frame. Op de

achterbanden worden spijkers, bouten, schoepen of andere grip-verhogende attributen
aangebracht, zulks om de trekkracht op de steen- en leemachtige ondergrond te

vergroten. Een enkeling waagt het om een dubbel ééncilinderblok in het verlengde

frame te monteren. "Betere gewichtsverdeling en toch nog lichter dan één GSX-I100
blok" is de verklaring.
Tijdens de klims vallen veel rijders om en de meeste tijd zijn de baan-commissaris-

sen dan ook bezig om de baan van zes meter breed weer vrij te krijgen voor de

volgende held. Bovendien leren onze Nederlandse redacteuren nog een aardig
woordje Frans vloeken bij de vele mislukte pogingen. Slechts een enkeling haalt het

hoogste punt.
Thierry weet het heel goed te doen en blijkt uiteindelijk moeiteloos winnaar te

worden. Hij neemt heel behendig de zijkant van het parcours, net langs de witte

Le motetr 2 tenps gui l'équipe, csl un molcur idéul qui

n'o pos besoín d'incesscnÍs reglages. Sa mise anmarche et sort

entrelien ne pré.sentent aucune rlifliculté. Il pcrnrct de ntontcr

la c6tes t|'utrc lagort prtrJuite, aussi, rt'csl-l/ pos cxugcré da

díre tluc notre ntoloretle esl an ntertteillcux ctryín tle lourivrrc'

Tekst uit een Terrot-folder 1922 met de beschrtjving
van een tweetaktmotor die op eenvoudige wijze de

heuvels kan bedwingen.
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krijtlijn en komt in een supertijd boven. Het publiek is

haast hysterisch, de speaker is rijp voor de zuurstof. Van
een meneer wil ik nog even weten hoe de lokale ecologen

reageren op de Montée. Het blijkt niet de sterkste vraag.

Ach, daar hebben we geen last van. In het begin wel, toen

we hier de crossbaan openden. Toen begonnen ze te pie-
pen. Maar dat hebben we teruggedrongen. Maar als er

volgend jaar weer een Montée Impossible is in Lamure-
sur-Azergues, heeft de natuur zich dan hersteld? Met
andere woorden, zijn die geulen op het parcours dan dicht?

ee", antwoordt lvlonsieur Picut glimlachend, "dan gaan

we gewoon een stukje v de helling".
De wedstrijd is afgelopen, de ioen is bekend, de schade wordt vastgesteld. De

roosters met Merguez roken als tevoreno de kurken vliegen om je oren, de

grote tonnen met flessen bier worden
traditionele tekening van een Astérix-

- en aangesleept" Het tafereel lijkt op de

rijders en organisatoren hebben gespre

te maken op deze idyllische plek.

rl, al is het nu nog licht. Maar publiek,
f genoeg om het vannacht heel, heel laat

De beschrijving van de sfeer vind ik raak g Enige leiding lijkt te ontbreken,

ogenschijnlijk chaotisch verloopt zo'n dag rd. De hobby is een leuke

bijznk maar het culinaire deel van de dag is ". Je bent een grote vent

als je als nuchtere Hollander iets gedaan krij n stel Fransen die met elkaar

zitten te eten en drinken. En hoort het zo ook
niet een beetje?

P.S. Hoe de bezoekers na zo'n dag met wijn,
stokbrood, wijn, worst, wijn, salade en (o nee

hè, alweer koffie) nog veilig thuis komen, blijft \

me ook fascineren. Ik stel me daar trouwens
niet zoveel positiefs bij voor. . .

Citaten: Weekblad Motor Nr.45; 09-11-95;
Joost Overzee, Wout Meppelink.
Tekening: Ton Rietbergen.

Bewerking: Paul Jonlanan.

pl
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Standaard onder motorblok

- 

BEVISTIGINGS PUNT

STRIP bv 4OxB

GRON DPLAAT

Standaard onder motorblok. Ontwerp Henk Stomp. Tekening Jan-Coen Dragt.

Het komt brj u waarschijnlijk ook wel eens voor: tijdens de restauratie wilt u het

frame op de werktafel zetten, het motorblok erin, de voorvork erin en het voorwiel
moet liefst nog een poosje wachten. Op deze manier kan de afstelling van de

voorvork makkelijk gedaan worden en de montage van het voorspatbord gaat zo ook
erg eenvoudig. Eigenlijk staat een motor op zijn eigen voorwiel ook niet zo stabiel

doordat het zware voorwiel om kan klappen.

Ophangen aan het plafond is een mogelijkheid maar Henk Stomp heeft een handige

standaard gemaakt die er voor zorgt dat hij de motor erg stabiel op de werktafel
heeft staan.

De grondplaat kan gemaakt worden van een afvalstuk staalplaat met een dikte van
minstens drie mm. Het totale grondoppervlak moet minstens 40 x 25 cm groot zijn
om voldoende stevigheid aan de motor te geven.

Het motorblok wordt vastgezet op de plaats van één van de onderste "carterbouten".

De "carterbout" zelf is iets te kort door het dikke plaatmateriaal, dus die moet u
tijdelijk vervangen door een stuk draadeind van dezelfde dikte. De bevestigingspun-
ten zitten erg naar de zijkant omdat op die manier de strips op dezelfde plaats

aanliggen, waar anders de moeren op het carter zítten. De achtervork kunt u
ondersteunen door houten blokken of u zet het achterwiel handvast in het frame.

Kies de maten van de standaard zo dat u:
- haar voor meerdere motorfietsen kunt gebruiken.
- met de gekozen hoogte het voorwiel eenvoudig kunt monteren.
Henk Stomp heeft zelf een Terrot zijklepper in de standaard staan. Als de motor
klaar is, dan zult u wat moois te zien krijgen. (Dat mag ik toch alvast wel verklap-

Paul Jonlanan.pen Henk?
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Schiedam
beurs
Za-zo 13-1,4 april
J.Bosveld
(0181) 46 rs 96 w*GBarneveld
beurs
Zaterdag 20 april
G.Hofland (0318) 46 t9 76

Horse Power Run Leek Assen Leek
Zondag 28 april
Toertocht motoren van voor 1920

W. Pol (0592) 6t 24 86

Jaarrit CFM
Zaterdag 11 mei
Bemmel
Alleen door voorinschrijving via het formulier bij deze nieuwsbrief.
Partner of vriend(in) van harte welkom! Ook voor niet-rijders een interessante dag.

Peter en Ans Vink, Herckenrathweg 3A, 6681 DC Bemmel. (0481) 46 12 7l

Oldtimer Elfsteden Rally.
Zaterdag L8 mei
Toertocht langs "de" elf steden in Friesland.
Een goed georganiseerde rit met erg veel belangstelling. Vroege inschrijving
noodzakelijk.
A. Kranenborg (0512) 53 15 72

Kuringen België Toertocht tot 1965
Zondag 23 juni
Houthalen
Van deze rit is de CFM niets bekend. Maar een ander land, andere gewoonten .

P. Haesevoets (00 32) ll 52 64 08
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Sallanches (Haute Alpes) CFM
Zondag LL augustus 1996 (gewijzigde datum)
Inschrijven via het formulier bij "Peu" I7 of via Ton Dorland (adres zi:e achteruijde)

Barneveld Onderdelenbeurs
Ztterdag 9 november 1996
H. van Maaren (0341) 42 35 09

Tevens biieenkomst CFM in aangrenzende sporthal.
Ontmoetingsplaats voor leden, koffie, jaawergadering, bijpraten.
Op veler verzoek aanvang verplaatst rnar 12.00 uur" (was 11.00 uur)

Te koop:
Triumph 3TA ex leger
1966,, omgebouwd op
12 V, H4-koplamp,
tassen, bagagerek met

duozit, verbeterde voor-
rem, burgerspatbord,
technisch goed en frisse

banden. f2850,:.
H.van Tilburg, Ede;
(0318) 63 s7 47

Te koop:
BMW R 75i5 1973. Groen; in nette staat van onderhoud. Rijklaar! Vraagprijs
f 5200, : Jan-Coen Dragt (055) 367 00 63.

Te koop bij de CFM:
Terrot Restauratie-handboek 350 cc kop- en zijkleppers. Absolute aanrader. Met
kleurenfoto's, veel tekeningen en tabellen, Franstalig.
Jean-Yves Fenautrigues. f 115,: inclusief f 6,: verzendkosten. (De boeken zijn uit

voorraad leverbaar dankzij de collectieve aanschaf van deze titel door 18 CFMJeden)

Terrot-boek Daniel Pallegoix f t25,=. Boekbespreking zie blz. 13.

Katoenen badge in zes kleuren. Hoge kwaliteit, zwarte ondergrond, zilveren letters.

Logo uit begin dertiger jaren met rechte letters. Geschikt om op kleding of een

(leren) jas te naaien. Binnenkort leverbaar. f 12,50 incl. verzendkosten.

Bestellen door het geld over te maken op rekening van de penningmeester. (Zie
achterzijde van deze Peu onder vermelding van Fenautrigues. Pallegoix of badge.

Informatie: (055) 522 03 27.
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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.

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

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

Penningmeester, ledenadministratie en yelzending nieuwsbrieven:
Jannie Stomp, Hogedijk 106,2861 GD Bergambacht. (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: 67.02.28.885
J. Stomp, Hogedijk 106,,2861 GD Bergambacht

Mededelins: Club voor Franse Motoren

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

Algemeen bestuurslid:
Henk Kaajan, Schelpkreek 9, 8032 JE Zwolle. (038) 454 43 40

Archief: Harry Nab, W.v Collenstraat 62,3621 CN Breukelen. (0346) 26 55 37

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

Redactie Nieuwsbrieven:
Paul Jonlanan (eindredaktie, opmaak) Adres zie hierboven.

Jan-Coen Dragt Frambozenlaan 15,7322 TH Apeldoorn. (055) 367 00 63

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

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

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

sruitingsdatum kopij' Uiterltjk maandag 11 maart 1996


