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Te koop, gezocht, gevraagd

Bii de voorpagina:
Het fameuze bougiemerk Or,no maakte, om het op z'n zachtst te zeggen, redelijk
opmerkelijk reclame middels deze getekende afbeelding van een bougie en een welge-

schapen gekleurde medemens. De advertentie komt uit een Frans tijdschrift uit 1908.

Het blad heet L'rxlusrRrE VBr,ocrpÉueuE & AuronroBILE, een vakblad voor de fiets-

en autohandel; let op de volgorde. (Kop voorpagina sterk verkleind afgebeeld opblz.2l)
De scherpe met pen getekende advertentie geeft een kijkje in de keuken van de toen
koloniën bezittende Europese landen. Frankrijk bezat drie koloniën op het zwafte
continent. De "zwartjes" waren kerurelijk niet onvriendeldk en hondstrouw, waarschijn-
lijk net als de bougies.
Er is gelukkig een hoop veranderd. Dan ÍnaaÍ een schaars geklede blonde dame waar de

vonken vanaf springen. Hoewel dat weer geen degelijldeid uitstraalt. Worden mensen

nooit wds?

Redaktieadres en overige inlichtingen:
P. Jonkman, Zwolseweg 35, 7315 GG Apeldoorn.
Tel. 055-5220327 Fax. 0571-276852 (o.v.v. P.Jonkman privé)
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Terrot 500 RGST,
de laatste grote Franse eencilinder.
Uit: Moto Legende.

De Terrot 500 ec RGST, gepresenteerd op de Salon van 1948, en gebouwd vanaf eind
l949,was een waardige opvolger in een lange reeks 500 cc modellen, die in l932begon
met de RSS. De RGST enzrjn opvolgers kunnen beschouwd worden als de laatste in serie

gebouwde Franse grote ééncilinders.

Terrot RGST uit een caÍalogus van 1949. De prijs moet rond de 170.000 FF gelcgen

hebben. (voor waÍ het waard is) Opvallende kenmerken zijn de achtemering, telcscoop-
voomork, ronde gereedschapskistjes, het hakleen schakelpedaal en de Engels aandoen-
de uitlaaÍ. Het uiterlijk verandeft niet veel tot aan het einde van de produktie.

Op de Salon van 1949 werd de doodsklok geluid voor de grote Franse ééncilinders. De
oorlog was voorbij en de industrie zat tn de wurggreep van gebrek aan en rantsoen van
grondstoffen en had wel wat anders te doen dan nieuwe modellen uit te werken. Gecon-
fronteerd met een moeilijke markt richtten de oonstructeurs zích op kleine cilinderinhou-
den voor de gebruiksfietsen en lieten ze de markt voor grote cilinders liggen ten gunste van
de buitenlandse fabrikanten.

Terrot en haar zustermerk Magnat-Debon poogden te reageren door de 500 RSSE van
1938 op te vijzelen tot een moderne machine; de RGSE enhaar te laten opvolgen door de

RGST aanhet eind van 1949.



De techniek
Motor: Semi-blokmotor, éencilinder, kopklepper,2IPkblj 4800 tpm., boring x slag

84 x 90 mm. totaal498 cc.

Compressieverhoudrng 6,6: 1. De overbrenging is van de vooroodogse RSSE. De oilinder
is nog steeds vangietljzer maar de cilinderkop is van lichtmetaal" De zuiger heeft drie

veren waaÍvande onderste één olieschraapveer. De krukas draart met kogellagers en de

drijfstang op naaldlagers van het merk Nadelle.
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Rechteruijde van het blok. De twee stoters zijn voor een deel weggelaÍen. Opvallende

details: het ingebouwde oliefiker met eenvoudig te vetwíideren gaasfrAer, vollpdig
ingesloten kleppen, tuimelaars en stoterstangen en schetsplaÍen die vanqf de voorkant
volledig onder het blok doorlnpen.



Afstelgegevens: AOA:openen rnlaatklep 36 gradenvoor het bovenste dode punt.

AOC:openen uitlaatklep 70 gradenvoor het onderste dode punt.

RFA:sluiten uitlaatklep 38 graden na het bovenste dode punt.

Klepspeling: 0,4 mm.
Smering: Droge carter smering, de smering wordt verzorgd door een pomp met dubbele
tandwielen. Het systeem bevat een klep die vermijdt dat de oliesmering onder in de motor
stagneert en een puntige schroef die bedoeld is om de afgifte van olie voor de tuimelaars
te regelen.

Carburateur: Dit is een Amac, met een diameter van27 mm. Zíl bevat een ohokeknopje
en een inlaatkelk maar geen luchtfilter.
Hoofdsproeier: 160.

Ontsteking: De ontsteking is van het type acculbobine en de France dynamo van het type
OC, welke direct stroom kan leveren zonder de 6 volt, 14 amp. accu te passeren. De
contactpunten moeten een opening hebben van0,4 mm en het voorontstekingspunt is 37

graden voor het bovenste dode punt.

A-contactsleutel, B-schakelaar, C-schakelaar claxon, Dcloxon, E-condensaÍor

'tropicalisé', F-bougiedop 'Prelyo', Op€ CO. No.20 GMB 1802 G-bougie, H-bobine,
J-contactpuntje, K-dynamo, L-condensoÍor'Prelyo", No.20 G.O.N. 2025,

M-kentekenplaalverlichting (achter), N-spanningsregelaar, P-accu, R-controlc-
Inmpje, S-koplamp.

Overbrenging: De versnellingsbak heeft vier versnellingen die door de voet worden
bediend. De versnellingsbak kan worden losgekoppeld van de motor zodat de laatste niet
helemaal hoeft te worden gedemonteerd. De koppeling is van het soort met meerdere



platen in een oliebad en de primaire overbrenging wordt verzorgd door een ketting in een

waterdicht carter. De secundaire overbrenging geschiedt door een ketting.

Rijwielgedeelte: Wiegframe van staal, gehalveerd onder de motor. De telescoopvork geeft

een vering van meer dan 150 mm en de achtervering is van het plunjer-type en is regelbaar

naar gelang de belasting. De trommelreÍtmen hebben verschillende diameters; voor 170

mm en achter 200 mm. De achterband is vanmaat 4.00 x 19 terwijl de voorband tevreden

is met 3.25 x 19.

E

Accessoires: De RGST verliet de fabriek goed uitge-
rust; een 16 liter tank, een regelb aar rvbberen aveef-
zadel, gereedsohapkastj e s, snelheidsmeter in de

koplamp en aohterlicht van het type Chausson.

De motor is zwart gespoten, de tank ook, maar
versierd met een aluminium band waarin de

merknaam staat. De tank bezrt ook knierubbers.
De stalen uitlaatdemper heeft een vissestaart.

Evolutie
De RGST vervolgde haar canrère zonder fundamen-
tele veranderingen tot begin I954,toen werden
meerdere wijzigingen doorgevoerd; De dynamo van
het type Franoe OC werd een France OI met span-

ningsregelaar, w aardoor niet langer zonder accu

gestart kon worden. Er werd een tweede oliesohraap-
veer toegevoegd. Tot slot moet worden opgemerkt,

ofschoon dit niet echt revolutionair was, dat er van de RGST een legermodel was afgeleid;

de RGSO, met een swingarm. Van dit type zijn sleohts vrjf exemplaren gemaakt.

De RGST vandaag
Deze Terrot met zljn grote éénoilinder brengt veel plezier met zichmee, maar pas op, ze

houdt er niet van om ruw behandeld te worden. Als u probeert om te lang volgas te gaan

rijden, komt ze in opstand en laat ze ztahvanhaar kwade kant zien. Met de RGST moet u
accepteren dat u rustig moet rijden, in snelheid een stap teruggaan, met andere woorden,

haar gebruiken zoals de berijders van de jaren vtjftig dat deden.

Deze motor heeft geen bijzondere zrvakke punten. U kunt haar verwijten dat ze eerl

kwetsbare versnellingsbak heeft en dat ze ohe kan verliezenbll de koppakking.

Haar weggedrag,haar reÍlmen enhaar vering zijn goed en beproefd. De afstellingen van
de motor zijn afgewogen; nj voegt met plezier koppel en vermogen samen.

Men kan níet zeggen dat de RGST eenzeldzame motor is, maar ze is ook niet zo eenvou-

dig te vinden als u misschien denkt.

D

A-bediening van de schakelwals B-
hak+e en schakelpedaal C- s chakel-
as Dgrendel E-schakelwals.



Het is aan u om te wagen? als u gecharmeerd bent van deze Terrot, om eens een kleine
advertentie in een Frans motorblad (Moto Legende) te plaatsen, bezoek ook beurzen,

bestook uw vrienden met vragerenz. enz.

Op de Salon van1949 was de catalogusprijs 186.950 FF, (oude Franse franken) tegen-

Linker-aanzicht van de RGST. Opvallendste details zijn het enonne deksel daÍ de

primaire ketting verbergt, de druppelvormige olietank van de dry-sumpsmertng, de

ronde vorunen van het voorspaÍbord, de tank en de gereedschapskístjes. De motor ziet er
waÍ gedrongen uit, een indruk die in het echt ook wel bevestigd wordt. De motor is

compact gebouwd. De onderdelcn vormen een harmonieus geheel in echte jaren viiftig
stijl.

woordig wordt zlj verhandeld, aflrankelijk van de staat, tussen de 6.000 en de 25.000 FF.

De RGST in het dagelijks gebruik
Om een RGST te restaureren en te onderhouden dient men te beschikken over een

minimum aan onderdelen. De beurzen en de advertenties zijn de bronnen voor bevoorra-

ding. Enkele vakmensen en clubs hebben zich gebogen over de fabrioage van onderdelen

voor dit model; boohten en dempers, tandwielen, handvatten, schokbrekers, knierubbers,

gereedschapskistj es enz. enz.

Aarzelniet om de remmen goed af te stellen en rijdt met de aohterveringop z'nhardst, het

weggedragzal er door verbeterd worden.

Technische gegevens:
Motor: Semi blokmotor, éénoilinder kopklepper, boring x slag 84 x 90 mm. Cilinderin-
houd 498 cc. Compressieverhouding6,6:1. Vermogen2l Pk. bij 4800 tpm.

Rijwielgedeelte: Stalen wiegframe. Trommelremmen; voor 170 mm, achter 200 mm.

Banden; voor 3.25 x 19, achter 4.00 x 19. Gewicht 180 kg.



Rijwielgedeelte : Stalen wiegframe. Trommel-
reÍrmen; voor 170 mm, achter 200 mm. Ban-
den; voor 3"25 x 19, achter 4.00 x 19. Ge-

wioht 180 kg.

Topsnelheid: 125 km/h.
Gefabriceerd van 1949 tot en met 1956.

Uit: Moto Legende
Vertaling: Henk Kaajan
Redactie: Jan-Coen Dragt

Paul Jonkman

Binnen het ledenbestand van de

CFM is geen RGST bekend, voor
zover wij weten in ieder geval. Da
is eigenlijk best opmerkelijk door-
dal ile gebruikswaarde van deze

motorfiets noar huidige maalstaven
nog redeQik hoog is. Een reden
voor de qfwezigheid van een RGST
in Nederlutd kan liggen in het feit
dat aan de aanbodzijde (beunen,
handelaren) het na-oorlogse spul
niet erg populair is. Als ze niet in
N ederland w orden aangeb oden,

dan is de kans klein daÍ ze hier ook
nog eens gaan rijden. Jammer?
Misschien wel. Het is in ieder geval
het Inalste grote hoofdstuk in de

Tenot-geschiedenis.

Distrtbfiie en kkpbediening. Bii het af,stel-

len van de kleptiming wordt het klcine
tandwiel veruijderd en wordt het (grote)-

nokkenas-tandwiel verdraaíd totdaÍ de ver-
eiste timing is bereikt.

Bouge 
' SÍ)L"

L. POUDEROUX
Agent général

9, ffue lYaldeck-8ousruu, 9. - PABIS



Er duiken regelmatig artikelen
op in allerlei tijdschriften over
het toepassen van moderne dan
wel oude techniek in
motorvoertuigen. Zeker moder-
ne toepassingen die voor het oog
onzichtbaar kunnen bl[iven, ziin
bli sommige restaurateurs in
trek. In een oud YMC-btad
beweerde een schriiver ooit eens

dat een zekering alleen maar een

extra bron van storing kon ziin.
"tenslotte werden ze vroeger ook
niet toegepast". In dit artikel de
controverse relais-diode.
Michel de Thomasson.
vrij vertaald: J-C Dragt
Uit: Info-Amicale Gnóme &
Rhóne-club.

Relais of diode?
Wat moet je kiezen, een diode of een relais, als

onderbreker?

De "moderne" mening is dat halfgeleiders, die
geen enkel contact maken, veruit de voorkeur
hebben. Ze werken hetzelfde als de elektromag-
netische regelaars er ze zijn veel robuuster dan
onze oude eleltromagnetische regelaars.

Deze mening deel ik niet helemaal. Op grond

van drie redenen valt mijn voorkeur op elektro-
magnetisme:

* Een diode maakt geen volmaakt contact.
Door zijnaard is hij in uitwerking een
potentieel contact, die 0,7 volt nodig
heeft van het silicium, en die dus de voe-
dingsspanning rnar de accu vermindert.(-
Het moet ook gezegd worden dat het oxy-
de op de contactvlakken van een relais
ook enige spanning verbnrikt.)

* hr het geval van een ondeugdelijke verbinding in een relais, is er een schitterende
vonk te zien, die u dwingt het mankement te verhelpen.
Het toestel is meestal niet helemaal vernield, terwijl bij een apparaat met halfge-
leiders een verkeerde manoeuvre dikwijls fatale gevolgen heeft.

* Met een eenvoudige bedrading voor het laadcircuit, zonder ampèremeter, zal men
nog tevreden zijn met een opkomend relais dat kleeft (later kom je er wel een keer

achter door vonkvorming of een lege accu) maar een niet werkend halfgeleider-

apparaat dat geen stroom doorlaat, levert geen laadstroom meer aan de accu zodat

u snel stil zult staan.
Dit geldt natuurlijk niet voor de oude magneet-ontstekingen die los werken van het elektrische systeenr

op de motor

Een voorbeeld om de kwetsbaarheid van halfgeleiders aante tonen: bij de Chinese moto-
ren (Black Star geheten in Frankrijk) zit de plus aan de massa, anders dus dan bij het gros

der motoren. (opmerking vertaler: Jawa 150 had dit grapje ook)
De export-modellen hebben een elektronische regelaar die onvermijdelijk verbrandt als de

accu-polen verwisseld worden, terwijl bry de Chinese thuis-markt modellen de elektro-
rurgnetische regelaar niet barst bry de zelfde foute handeling



Van de voorzitter
Paul en Gerdy Jonkman zijn rijk gezegend met een dubbele, gezonde gezinsuitbreiding
en zullen dit ongetwiifeld in dit blad veftellcn (hoewel een hoop leden het naÍuurlijk aI
weten).
Paul en Gerdy, van ons allen een welgemeende felicitaÍie en wij hopen dar jullie in een
goede gezondheid tot in lengte der dagen mogen genieten van het ouderschap en het
opgroeíen van de dochter en de zoon.

Vergadering bestuur
Op 20 april vergaderde het bestuur in Barneveld. Een aantalpunten waren aan de orde en

zijn besloten:
- We gaan de club vertegenwoordigen op een stand in Barneveld, samen met Wim

Faber.
- Er komt een introductiepakket t.b.v. nieuwe leden.
- Na lang overleg is het bestuur het er over eens dat wij over moeten gaan naar de

zogeheten 'Vereniging met rechtsbevoegdheid'. Juridisch is orue huidige status

een valkuTl, gezien de verantwoordelijk- en aansprakelijkheden, het aantal leden en

de te ondernemen activiteiten.
Onder een aantal verantwoordelijkheden zoals financiën, de wettelijke aansprake-

hlkheid t.a.v. het organiseren van bijv. een jaarrit, de rechten van onze leden en

de bestuursleden en nog meer zaken kunnen wij niet meer omheen. Ook is er
gepraat over de evt. voordelen bij aansluiting bij de VMC. Het contact met de

VMC wordt opgestart.
De kosten van het oprichten vallen biruren de begroting; hiervoor is vorig jaar
reeds een bedrag gereserveerd.
Het plan wordt door Paul, mijzelf en Henk Kaajan op een r4t1e gezet. Op de

Jaarvergadering in november wordt het geheel dan aan de leden voorgelegd; de

officiële oprichting is nanrurlijk een verenigingsbeslissing. Van te voren krijgt u
ter bestudering een ontwerp Statuten en een Huishoudelijk regelement.

- Het archief wordt verdeeld onder een viertal mensen. Deze zijn reeds redelijk
gespecialiseerd in een aantal merken of gaan dit worden. Hierdoor wordt de
werkdruk verdeeld en kunnen vragen sneller worden beantwoord. De Specialisten'
werken met een ' moederkopie'; de originele papieren (met een behoorlijke
waarde) worden centraal opgeslagen. In de volgende Peu du Tout komt de
complete regeling; nieuwe leden krijgen deze regeling in het intropakket.

- We zijn nu het getal 100 @etalende) leden gepasseerd!

- Gaan we een thema-middag of -avond organiseren? Is hieraan behoefte? Waar?
Hoe?
We zouden van leden graag reacties ontvangen en misschien ook te behandelen
onderwerpen.
Er wordt gedacht over een thema-middag voor de begirurende restaurateur (maar
jrj nng ook komen, Henk)
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Ons blad gaat worden verzonden door een verzendbednjf (als experimenQ. Dit
geeft een besparing van + f 0,50 per blad x 110 x 4 per jaar, als u snapt wat ik
bedoel.

De jaarrit Bemmel
Op dit moment hebben we nog niet alle aanmeldingen binnen (gezien de mondelinge

toezeggrngen). De belangstelling is nu net zo groot als vorig 1aar. Waar zijn alle andere

leden? Of melden die zich op het laatste moment? De organisatie kan onmogelijk rekening

houden met een groep deelnemers, die kdkt of de lucht op zaterdagmorgen nog blauw is,

en dan alsnog besluit om mee te doen. Het is niet alleen de organisatie van de rit, er is
veel meer te doen die dag. Ik had gedacht dat wij vorig jaar een erg leuke dag hadden

beleefd en dat we daardoor (het spreekt zich om) een forse uitbreiding zouden krijgen dit
jaar. IIet is DE happening van onze club, dus: maakt u allen op om die dag aanwezig

te ziin. Inschrijven per blauw formulier kan nog; betalen kan nu alleen nog ter plaatse.

Komt u alsnog, bet dan even rraar Peter/Ans Vink (0481) 46 12 71, zcdrat zij hiermee

rekening kunnen houden bij hun planning. De "last minute blauwe lucht" rijders zullen

we op bepaalde plaatsen teleur moeten stellen, hoewel kijker/rijden niet verboden kan/zal

worden"

Bemmel: agenda van de dag

Op 11 mei bent u vanaf 09.00 uur bent u van harte \ryelkom om te
ouvy. . (au,au!) Opening om 10.00 uur door de Minister van Verkeerd
en Waterplaats.
De start is om 11.00 uur. De lengte van de rit is + 70 km, onderbro-
ken door een pauzeprogramma. Tijdens de pauze wordt een kopje
koffie en een broodje aangeboden. Ook voor de dames rvordt gezorgd.

Na afloop van de rit is er een gezamenlijke maaltiid met natuurlijk de

keuze van de mooiste motor. Ook nu is er weer een volkomen onpar-
tijdige jury, niet gehinderd door enige kennis.
Startplaats: Ontmoetingscentmm (ia, ja, heel toepasseliik) Koinonia
(naast de N.H.kerk te Bemmel) aan de Dorpsstraat.
Koinonia is te bereiken:
- Vanaf Rotterdam de A15 geheel uitriiden
- Vanaf Arnhem of Nijmegen over de A325 (de vroegere 452)

afslag Bemmel; de A15 geheel uitrijden
-Aan het eind van de A15 rechtsaf; le weg (b[i verkeerslichten)

rechtsaf; vervolgens bij verkeerslichten linksaf; weg volgen. Koinonia
ligt dan verscholen achter de kerk tegenover een Peugeot-garage.

Lees verder op pagrm 14
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De auto's met aanhanger kunnen niet bij Koinonia geparkeerd wor-
den maar worden naar een parkeerplaats gewezen. De motoren
worden daarna bij Koinonia gestald (dus veilig).
Ik hoop u daar allen, in ieder geval in groten getale, massaal aanwezig en met velen te
kunnen begroeten.

Sallanches L996
De camping is besproken; er is plaats gereserveerd voor stalling van de motoren bij Yves
Descombes thuis. Er zijnzo'n20 deelnemers met 9 motoren.
Op vrijdag komen de meesten; zaterdag verkenning en barbeknoeien op het strand;
zondag expositie en de rest; maandag een stevige rit. Daama mag u het allemaal zelf
zien. Denk aan een goede koppeling en goede remmen!
De deelnemers krijgen allen een informatiepakket met routebeschrijving, een voorgeno-
men progranura, een deelnemerslijst en verdere gegevens. Ik bel de deelnemers nog op

t.a.v. precieze aankomst- en vertrekdata in Frankrijk.

Terrot-affiches
Het "Musée de la vie Bourguignonne" heeft een magnifieke expositie opgenomen, welke
het 70 jaar durende tijdperk van de Terrot-produktie in affiches afschildert.
Omsloten door de andere tentoongestelde objecten, kan de bezoeker de affiches van
motorfietsen, rijwielen, automobielen en ook nog kindenvagens en scooters bekijken, die
deel uitnuken van de geschiedenis van de rue Colomban (de straat, waat de Terrot-
fabrieken waren gevestigd).
De tentoonstelling is op de begane grond van het museum, op nr 17 van de rue Saint-
Anne in Dijon.
Alle dagen behalve dinsdag's is het museum geopend vm9-I2 en 14-18 uur.
De entree is voor kinderen tot 18 jaar gratis, volwassenen betalen FF 12,: de bekende
uitzonderingsgroepen @ejaarden, studenten en groepeÍr FF 6,:.
Het toegangsbiljet geeft ook toegang tot de rest van het museum. Tja, als je er toch bent,
moet je dat even meepakken.

Wist u, dat:
- De Terrot kopklepper van Hans v.d. Greft echt

loopt als een trein? Je moet er alleen iets scheef
opzitten om rechtuit te rijden. . .

- Er binnen de vereniging nu een Magnat-Debon is
met een 500 cc Blackburne kopklepper? Wat zal
dat lopen en klappen maken (later,later,later.....)

- Gerard Toussain nog steeds op zoek is naar het
distributiecarter (met ronde flens en ellipsvonnig
ontstekingskettingdeksel) van zljn 250 Terrot
zijklepper? Wie heeft nog zoiets liggen?

- Je bry de keuring (soms) moet aantonen dat je

t4

Hans vd Greft trots op zijn Tenot
HR uiÍ 1934.



vehikel is gekocht (en vroeger dus ooit eens goedgekeurd is) in een EEG-land? Dat dit
aantonen je vele honderden belasting-guldens kan schelen? Hans v.d.Greft heeft hier een

verhaaltje over (volgt. . .)
- Rob Kwist met de motor terug rijdt naar huis vanaf Sallanches. Dat is dus een

hele uitdaging. Hrj zoekt nog een 2e dw. . . (oh, sorry) die op z'n motor meerijdt.
- Als u aparte, leuke, zinvolle of volkomen onzinnige h,ist u, dat'- zinnetjes hebt, u

dit mij best even door mag bellen?
- Een tid van ons op zoek is naar een etagetwnzlspan met aanbouwtent, Pamper-

bergruimte en wasbak?

- MUn telefoonnummer is 0341-361352" Da's dus anders dan

bolofon'stond! ( )
in de voorgaande

Greut'n uut Putt'n

Mooie namen
Ik werd tot dit verhaal gernspireerd op de Vehikel in februari, waar bij een Franse

handelaar (deze stond tegenover Frans Bakker) een motorfiets stond die mij, tot dan,

geheel onbekend was.

Voorzien van een JAP blok en een Staub versnellingsbak was het op het eerste oog niets

bijzonders. Hij stond ook niet bepaald vooraan, maar was wel goed zichtbaar varnf het

looppad. Wat mij het meest charmeerde was het logo, een katachtige die met zijn buik op

de grond, in een soort van spring-houding ligt. Dit logo loopt vullend van het balhoofd tot

aan de hrierubbers op de benzinetank. Voluit staat daaronder geschreven: "Motocyclette"

La Panthere" S.M.A.C. St. Etienne 25 Rue Fontainebeau".

Het naslagwerk van Tragatsch leerde mij dat hij het schreef als "La Pantherre" wat dus

hierbij bewezen is dat ook in dit boekwerk foutjes staan.

Voorts vermeldt Tragatsch dat deze Confectionair was gezeteld in Lyon en van 1928 tot
1932 motorfietsen bouwde met JAP 348 en 290 cc kop- en zijklepperblokken.
De vraaglrijs op de beurs was, meen ik, f 4000,- waar een ieder het zijne over Ínag

denken. Vaststaat dat dit zeker een unieke machine genoemd mag worden.

In mijn ogen hebben in Frankrijk in der loop de jaren motorvoerfuigen rondgereden met

bijzonder mooie narnen, waar Duitse en Engelse merknamen niet aan konden tippen. Niet
enkel het woord is bepalend, ook de manier waarop een Fransman (of -vrouw) hem

uitspreekt.
Het bovenstaande merk bracht mij niet zozeer als motorfiets, alswel als merknaam in
verrukking . Zeg nu zelf, een La Panthere klinkt toch beter als een Engelse Panther; zelfs

een Dollar wordt uitgesproken als Dollaaar.
Beroemde namen als La FranEaise-Diamant, La Preferee, Le Grimpeur en La Mascotte

zijn een lust voor het oor. En Koetrler-Escoffier, Gladiator, Genial-Lucifer en Majestic

maken bij mU raast een technische belangstelling ook een bewonderend gevoel los voor
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de schoonheid van het Franse woord. Vooral als het door een Fransman uitgesproken

wordt en niet door zo'n nuchtere Hollmder.
Door de aanschaf van mijn Gnóme & RJróne is niet alleen de technische bewondering
gegroeid voor het oude Franse produkt, maat zeker ook voor hun verscheidenheid in
modellen en vooral, mooie namen. Dit heeft geleid tot een bescheiden foto verzameling

van niet alleen gerestaureerde motorfietsen maaÍ ook van ongerestaureerde motoren die

door hun originalitett zeker grote fotografische waarde hebben. Op dit moment heb ik ca.

200 plaatjes van Franse motoren, nu alleen nog een goed registratiesysteem, Íraar dat is
zeker slechts nog een tijds krvestie. Om nog even op mooie namen terug te komen; zeg

het nu zelf als je de voorzitter van ons clubje "President" noemt klinkt dit al een stuk

fraaier. ( )

J.C.Dragt
Uit: mijmeringen uit de schuur.

Tulpkleppen
Een mototabrikant probeert een mix te vinden tussen vonn, uitvoertng en fabricage-
prijs. Het bedieningsmechanísme van kleppen is een dankbaar deel von een motor om

flink op te bezuinígen, zonder da de motor minder betrouwbaar wordt. Om snel te zijn,
moet zorgvuldig gekozen worden. Een klcin overuichtje naar aanleiding van de term
tulpklsppen uit ttPeu 79".
Tg<sr: P. JourulN. ApspErDrNcsN: "TuNIl.rG FoR spEm" vnN P.E. Invruc Hoornsrtx 2 EN "MoroRFIETs-
TEcHNIH(" veu E.L. Kmapnurs 1978.

In de vorige "Peu du Tout" werd in het New Map-hoofdartikel geschreven over 'tulp-
kleppen"(blz.7). Ze werden gemonteerd in een eigen ontworpen motor. Het was een

ééncilinder 500 cc kopklepper, iets hellend met tuimelaars in een gesloten aluminium
carter. Twee grote uitlaatpijpen gaven aan de motor een sportieve uitstraling. De cilinder-
kop was halfrond en afneembaar. De kleppen waren tulpvormig, licht en groot. Er werd
nog fijntjes aan toegevoegd: "Een motor die flink lucht aanzuigt". Hoe zit dat?

Uit de beschrijving van de motor blijkt zorureklaar dat het hier gaat om een snelle

kopklepmotor. Het sportieve uiterlijk werd o.a. verzorgd door de dubbele uitlaat, voor de

snelheid hielp dat echter geen malle moer. Voor een snellere motor moet je de ademha-

ling van de motor verbeteren. De regel is: hoe meer brandbaar mengsel in de cilinder
komt (cilindervulling), hoe hoger de prestatie van de motor.
Er moeten een behoorlijk aantal natuurkundige principes bij u bekend zijn, als u tenminste
ten volle wilt bevroeden hoe de cilinder goed gevuld kan worden. Blj een viertaktmotor is

tijdens de periode van openen en sluiten van de kleppen erg veel te bestuderen. Daar zijn
honderden boeken over volgeschreven, ook in vroeger jaren!
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Natuurlijk helpen grote klepschotel-oppervlakken bU het vullen van de cilinder,
natuurlijk helpt een gladde wand van het aannrrgkanaal, nanrurlijk helpen grotere

diameters van het aanzuigkatnal en het uitstroomkanaal. Natuurlijk moeten bochten
zoveel mogelijk worden vermeden. Toch zal een motorfabrikant een mix proberen te

vinden tussen de vorm, uitvoering en de fabricage-prijs. Bd race-motoren zal alleen naar

een optinale vorm worden gekeken. Bij racers spelen wijze van produceren, prijs en

duurzaamheid tenslotte geen rol. Uw produktie-machine is -ongetwijfeld- het hoogtepunt

van technisch vernuft, maar bevat honderden compromissen als het gaat om optimale
prestaties. Ook (al) in de deniger jaren wist men behoorlijk goed, tot op zekere hoogte

natuurlijk, hoe men een verbrandingsmotor zo snel mogelijk kon krijgen. Als u het

bovenstaande al heftig moeilijk vindt, kunt u beter een kopje thee gaan drinken en de rest

overslaan of voor later be-
waren. (Na "Peu du Tout
19" is de redactie noodza-
kelijkerwijze overgegaan
op dit matig geestrijk
vocht)

Soms blijken kleine aanpas-

singen grote gevolgen te

hebben voor het verbeteren
van de ademhaling. Een
voorbeeld is de klepover-
lap: de uitlaatklep is nog
niet helemaal dicht als de

inlaatklep alweer begint
open te g an. Door het nog

MINIMAIE SPELING OM DE COMPRESSIEVERHOUOING

IN DE CIIINDER KAN SÍROMEN.

SÏUURÍ VAN HET NUTTIGE

GEDEËITÊ VAN DE KTEPOPENINGll
AÍbeelding 1 Z[iklepmotor.

uitstromende gas in het uitlaatkanaal wordt extra brandstofrnengsel de cilinder ingezogen.

De uitlaatklep moet pas sluiten als het verse mengsel via de uitlaatklep naar buiten dreigt
te stromen.
Tevens bl|kt de klepvorm en de ruimte om de klepschotel heen belangrijk te zijn. Het
moet zoveel mogelijk worden voorkomen dat rond de inlaatkÍep (vrij lage druk) werve-

lingen ontstaan. Afbeelding 1 toont een zijktepmotor. Het brandstofrnengsel wordt links
naar binnen gezogen, door de dalende zuiger. De klep hangt "op zijn kop". (naar moderne

Ínaatstaven) Aan de linkerkant kan buna geen gas naar binnen stromen. Dit oppervlak

wordt als niet werkzaam beschouwd. h het cilin-
derdelsel is een uitholling gemaakt om de gas-

stroom zoveel mogelijk ongehinderd naar binnen te

laten stromen.

In afbeeldng 2 hiernaast ziet u dat voor rucege
bruik geadviseerd wordt om de klepgeleider dun-
ner te maken. Aan het niet werkende oppervlak

Afbeelding 2 Ziiklepmotor
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(hier rechts) is wat materiaal uit het deksel (cilinder-
kop) weggehaald om een vloeiende afronding te kdj-
gen. Wat in afbeelding 1 en 2 opvalt, is de vlakke
voÍm van de klepschotel.
In de afbeelding 3 is duidelijk de tulpvorm van de

klep te zien. De klepschotel loopt geleidelijker over in
de vorm van de klepsteel. Er kunnen zo minder mak-
kelijk wervelingen ontstaan rond de klepschotel. Af-
beelding 3 stelt in dit geval een kopklepmotor voor.
Dit type motor vindt nu algemeen toepassing in auto's

en motoren. Zijklepmotoren zdn nu bijvoorbeeld nog

Afbeelding 3 Kopklepmotor

te vinden in grasmachines. Door de goedkopere constructie, de betrouwbaarheid en de

redelijke prestaties voldoet dit type motor in dit soort machines nog steeds. Ook in de

twintiger en dertiger jaren was de zijklepper al een compromis tussen produktiekosten en

prestaties. Meestal werd alleen voor de topmodellen een kopklepper gemaakt.

AÍbeelding 4

Afbeelding 3 en 4 moeten worden vergeleken om te zien

wat de verbeteringen zijn in nummer 3. De hele klepomtrek
wordt gebmikt terwijl in afbeelding 4 alleen gebied A
gebruilct wordt. Gebied B is het niet werkzame gebied. Het
inlaatkanaal ligt te vlak waardoor, daardoor ontstaat dit pro-
bleem. Tevens is bij afbeelding 4 spoelverlies mogelijk,
doordat het instromende gas direct via de uitlaatklep
verdwijnt. Als in- en uitlaatkanaal onder een grotere hoek

staan, is dat minder eenvoudig mogelijk.
Als u uw eigen motor uit elkaar haalt, zult u waarschijnlijk ook nrlpkleppen aantreffen.

De toestand van in- en uitlaatkanaal zullen u snel doen realiseren wuar de compromissen
gemaakt zijn. De kleppen worden teruggeduwd door één of twee veren per klep.

De sportmachines kregen rond l93l haarspeldveren. Bij ongeveer 6000 toeren per

minuut enlof een lichthoogte van meer dan 9 mm bleek het materiaal van de schroefreren
het voor gezien te houden. Haarspeldveren waren beter. Je zíet ook bij produktiemachines

dit soort veren snel mode worden hoewel de toerentallen bij lange na niet gehaald

werden, laat staan in combinatie met de lichthoogte vaÍr de kleppen. Haarspeldveren

stonden natuurlijk gaaf, hoewel ze daar toen andere uitdrukkingen voor hadden. Na de

oorlog l<t /amen de schroefveren weer in zwang doordat ze sterk verbeterd waren, minder
windingen bevatten, (kopklepper maximaal zes) en vaak een tweede lichtere binnenveer
hadden met enkele windingen meer dan de buitenste, zodat het (axiale) trillen werd
verminderd. Dit soort trillingen was een belangrijke oorzaak geweest van het breken.

Bovendien werd het met schroefreren mogelijk de veren in een kleine kast in te sluiten

tegen vuil, zonder dat de cilinderkop koelproblemen kreeg; de rijwind kon goed rond de

cilinderkop blijven stromen. Koelribben waren volop aanwezig op de cilinderkop.
De kopkleppers hebben het helemaal gewonnen van de zijkleppers. Dat de zijklepper
goedkoper is, is makkelijk te snappen als je ziet dat de klepsteel recht naar beneden
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steekt, tot vlak boven de draaiende delen
van de motor, die de kleppen moeten
bedienen. De nokkerns wordt uit rede-
nen van besparing graag dicht bij de

krukas gehouden: aandrijving, smering
en huisvesting zijn dan het eenvoudigst.
Bij een kopklepper steken de klepstelen

schuin boven de cilinder uit. Hoe krUg je
daar een bediening naar toe? Stoters en

tuimelaars (zie afbeelding 5), een ket-
ting en de nokkenas bovenaan, een

draaiende staande (konings)as en de
nokkenas bovenaan, er is van alles voor
bedacht. De Fransen hebben aan de kop-
klepmotor een prachtige term overge-
houden: culbuter of culbuteur. Culbuter
betekent over den kop gaan (tuimelen),

een culbuteur is een mimelaar. De om-
hooggaande beweging van de stoter
wordt omgezet in een naar beneden
gaande beweging van de klepsteel van
een kopklepmotor. Kermers in Frankrijk
zoeken naar een culbuteur; één woord
dat veel zegt over de verfijndheid van de

motor. Vaak is aan andere details van de

motor dan ook meer aandacht besteed.

GRfiI

vierslag mo to r

Afbeelding 5 Deux culbuteurs.
Link s ketting- aang edrev en nokkenas,

"daarop" twee stoters en de twee tuime-
laars. De lange stoters zijn traag en

daardoor ongeschikt voor snelle race-mo-
toren.

ryÉ
2326 Même forme
2327

SSEI'Rs
2323 GRAISSEURS à claPet.

R. 5t{ :

No' 4 la douzaine 8. >>

{5.{O
22.74

Mêmes diamètres qrie les nos 2320.

GRAISSEURS t3 Lucas " vér't-

tables à ressorts pour machine de luxe :

No'1, mod. ord. le cent 25.902324
23?5
sanà

2, gr.mod .

marqueno'[.... -
32.40
í 5.40
,l 6.50

(voin Tanif { 8 même modèle poun automobiles ou machinerie.)
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Le bazarl on parle . o o . en Apeldoorn
Een grote overgflIg, plotsklaps vader van twee kinderen en het einde van de winter. Niets
meer om me achter te verschuilen, de kinderen eruit, bladeren eruit, Peu 20 moet er dus
ook uit. En nog wel voor onze inmidels alweer traditionele derde laarrit op 11 mei te
Bemmel. De organisatoren Ans en Peter Vink maken er een prachtige dag van. Met de
gezelhge inbreng van de deelnemers kan er niets meer misgaan.
Misschien ten overvloede nog even uitleggen wat de formule van deze dag (ons produkt
schijn je tegenwoordig te moeten zeggen) is: op een welhaast Franse wtjze een motoftoer-
ritje maken. Dat is toch wel duideluk hè . . . Dus aankomen met motor of auto, gezellíg
kletsen, kopje koffie drinken, doorkletsen, de instructies voor de dag ontvangen (sommige
mensen blijven doorkletsen), op pad gaan, genieten, op de paaze-plaats, leuke dingen
doen, bijkletsen, enz. erz. enz. totdat het avondeten naar biruren is gewerkt. Uit de
evaluatie-formulieren van voorgaand laar bleek dat de niet-rijders ook plezier aan de dag
beleefden en er dus niet als derde wiel aan de motor bijhingen.

Weldadige oliewalm
De twee pasgeborenen in huize Ma Jolie aan de Zwolseweg hebben hun eerste kleine
vergiftiging inmiddels reeds alweer opgelopen. Paul kwam terug op zljn 500 cc zijklepje
Terrot/JAP. De kinderen lagen in de weldadige lentezon in hun kinderwagen buiten te
wachten totdat papa terugkwam. (Ja, die man met dat rare bruine helmpje met E-
keurmerk uit 1930) Het olie-leidrnkle van het total-loss-systeem is door een geniale
ingenieur uit vroeger tijden bedacht op de steel van het uitlaatklepje zijn olie te spuwen.
Daar de cilinderpot warlner wordt dan het water in een modaal baby-badje, bleek de
Terrot heftig te roken nadat het voerfirig tot stilstand was gekomen. Een weldadige
blauwe oliewalm trok door het achternrintje en paste goed bij het blauw van de zonne-kap
van de kinderwagen. Met grote blauwe kijkers keken les enfants me aan. Ze schenen
heel tevreden te zijn. Vader had de eerste succesvolle rit op de 500 erop zitten. Geinig
toch wel. Stapvoets door de bocht, vergeten terug te schakelen naar z'n twee, toch maar
weer wat gas erop. Bij iedere lantaarnpaal éên klap. Ik begin nu dat Harley Davidson
gevoel te begrijpen. Alleen voor de geurlijn moeten ze rrog maaÍ eens advies in komen
wirmen bt1 mijn twee kinderen. Als kinderen het eerste wennen aan geuren

Wetdadig vergaderen
Afgelopen zaterdag heb ik een bestuursvergadering van onze fameuze "Franse" club
bijgewoond. We hadden een enoÍn lange agenda, de temperatuur was hoog, de besluit-
vaardigheid groot. k zal u details besparen,.het orgaan dient niet ter bevrediging van
bestuursleden (excuses voor de woordspeling, maaÍ aan de afgebeelde plaatjes zal het niet
liggen). Twee zakenwil ik toch even noemen.

L) Lustrum
Het was tijdens de (voorjaarsbeurs) van Barneveld vijf jaar geleden dat ik bU een Terrot
van een man uit de wereldstad Zeewolde ging staan. Iedereen die de euvele moed had om
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iets langer dan zes seconden nÍlar dit object van Franse makelij te kijken, werd dreigend
ondervraagd. HU moest verklaren wàar zijn urteresse voor dit minderwaardtg Franse spul
vandaan kwam en geheel vrijwillig moest hij vervolgens zijn adres opgeven. Zo behoor-
den deze ongelukkigen ongewild tot de eerse leden van de Terrot-club. De zeewoldse

handelaar bleek bd nadere kerurismaking een aimabele man te zíjn, hoewel een'Kijkshop'
voor Terrots een uitkomst zou zijn. Je zou dan eindelijk van al die slappe verkooppraades
af zíjn. Toch went alles. Vijf jaar incubatiet{d is voor een gemiddeld motorvirus
voldoende

2) Ilonderd leden plus
Dit leidt meteen tot het tweede vergader-onderwerp: we zdn inmiddels de honderd leden
gepasseerd. We hebben besloten daar niets aan te doen. Dus geen geschenk-pakket, geen

bloemetje, niets! Niet de grootte van de club, maar het onderling contact van de leden

biruren de club bepalen het succes. Met ieder lid zijn we hardstikke bhJ. Ik hoop van harte

dat u ook in staat bent om, nu of later, mensen van advies te kururen dienen bij de

restauratie en het onderhoud van de Franse motor. Als eerste lid kan ik zeggen dat ik heel

veel baat heb gehad aan de vele contacten met medeleden. En dat gaat rrog steeds door.

Klein spul
Er zijn de laatste tijd veel leden bijgekomen met relatief kleine motoren, zogenaanrde

BMA's. (Bicylette Moteur Auxillarie). Ik ben altrjd groot voorstander geweest van
toetreding van deze leden. Ik hoop bij de toerritten dan ook meer van deze motoren op de

deelnemerslijst te zíen prijken. Van harte welkom. En, er wordt echt rekening met u
gehouden. Samen uit, samen thuis, hoe dan ook!

27' .e-n\ee - N' 430 Le Nrrméro : 4O Cent. 22 Février 19O8
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Jaarrit CFM
Zaterdag 11 mei
Bemmel
Interessante dag voor Franse motorfiets-lieftrebbers. Uitsluitend door voorintekening

kunt u aan de dag deelnemen. Ook voor de de nierrijders (partners) is het programma

onderhoudend. Inschrijfformulier in "Peu 19".
Peter en Ans Vink, Herckenrathweg 3A, 6681 DC Bemmel.
(0481) 46 12 7r.

Sallanches (Haute Alpes) CFM
Toerrit voor Franse motoren, aan
Zondag 11 augustus 1996.
Inschrijvers via het inschrijfformulier "Peu

de)

de voet van de Mont Blanc

17" of via Ton Dorland. (Adres zie aclterzlj-

Zaterdag 9 november 1996
H. Van Maaren (0341) 42 35 09.

Tevens bijeenkomst CFM in aangrenzende sprothal.
Ontmoetingsplaats voor leden, koffie, jaawergadering, bdpraten.
Op veler verzoek aanvang verplaatst ro;a 12.00 uur. (was 11.00 uur)

Beurzen in Frankrijk
Door plaatsgebrek is de agenda korter dan normaal. Voor inforrnatie over beurzen
ritteninFrankrijk: bel! (055) 367 00 63.

Barneveld Onderdelenbeurs

La nouvelle K. L. G.
Type K. I

pour toute voiture normale, ré.
rirte à la chaleur et à I'encrars€.
ment. Elle fait un ulage 8 À lO
fois plur long que toute autre
bougie.
ll est de votreintérêt de monter der

BOUGIES
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Terrot zodat ik direct kan gaan rijden! Het werk wordt me op dit moment gewoon even

teveel..
Kees Colijn Frankenhorst 25, 2l7l VD Sassenheim. (0252) 21 20 74.

Te koop
Terrot badge in zes kleuren. Hoge lflvaliteit, zwarte ondergrond,

zilveren letters. Logo uit het begin dertiger jaren. Geschikt om op

kleding of een (leren) jas te naaien. Uit voorraad leverbaar. F 12,50 incl.

verzendkosten. Bestellen door het geld over te maken op rekening van de

penningmeester. (zie achterkant "Peu") onder vermelding van badge.

Ik zoek
Voor een Peugeot P L07 uit 1930: een spruitstuk (in cilinder geschroefd), kickstarter-

tandwiel op versnellingsbakas en een druklager van de koppeling.

C. Van Alphen Tel. (0168) 41.28.25. Ook tips die me kunnen helpen de onderdelen te

bemachtigen zijn van harte welkom.

Te koop
Terrot IISST L934 kopklepper. Compleet, 3 versnellingen, behalve de bekabeling. Alles

is nieuw. Gereviseerde versnellingsbak, gereviseerd motorblok, alle bouter/moeren RVS

gepolijst, nieuwe dempers, nieuwe bochten, spuitwerk door erkend bedrijf, tandwielen

verkranst, chroomwerk af. Aanwezig zijn tevens fotomap en dagboek. 100 % eerlijke

motor van één van de eerste leden van de CFM. Prijs: f 8750,: . (0162) 32 03 4I.

Te koop
Beste mensen: ik heb te koop Terrot type VM (vélomoteur) 1936, compleet met originele

verlichting, eerste lak, prijs f 1000,:. Rob van Trier, Troubadourplein 6,502I ED

Tilburg. (013) 542 49 95. Houdoe!

Ik zoek
voor een New Map type TJS2 200 cc een kap voor over de koppeling. De kap is

vermoedeldk van aluminium maar daat weet ik niet zeker. Ik ben ook erg gebaat als ik de

kap br: iemand Ínag opmeten, of mag lenen om hem na te kururen maken. Het liefst neem

ik zo'n ding van u over.
Cor Leguyr, Purmerland 50, 1451 ME Purmerland. (0299) 42 33 l7 .

Te koop:

.{, -í,'p d ïïï:.ïlï.:i "ÏJ rffJ."#""*ïï
qe/n'at4Á/ tijdgebrek gestopt met verdere restaura-

,=! :-^ tie. Geen prutswerk. Blok en versnel-
( a\ fí* ,l fingsbak klaar! Enkele onderdelen ont-\-r \\W breken. Prijs in overleg. Evenfieel te

ruilen voor een gerestaureerde viertakt

W
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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) 36 13 52

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

Penningmeester, ledenadministratie en verzending nieuwsbrieven:
Jannie Stomp, Hogedijk 106,2861GD Bergambacht. (0182) 35 24 42

Contributie 1996 f 25,00
We streven eÍnaar 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. Stornp, Hogedijk 106,2861GD Bergambacht

MededelbglClub voor Franse Motoren

per postgiro: 60.000
ING-bank, Gouda

À4eÉede1rylt.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, 7322TH Apeldoorn. (055) 367 00 63

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

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

Henk Mosseveld, Hans vd Greft (verzending), John Uittenhout (druk)
Kop[i: Getypt of geschreven. Nog liever op DOS-floppy in WP of ASC[-formaat

sruitingsdarum koprj: Uitertijk maandag 20 mei 1996
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cing ans grande h'istoire des

Motos Frangaises en Hollande'
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Adressenlijst CFM maart L996.
Vermelding van een naam in deze lijst betekent niet dat uw contributie ís voldaan" Bij twffil de penning-
meester/ledenadministratie raadplegen. Wilt u zorgvuldig met deze lijst omgaan" Vernietig deze bladzijden voordat
u ze wggooit Deze lijst wordt eenmaal per jaar verstuurd in het tweede kwartaal.

J. Admiraal Buitenrustpad 10 1097 MV Amsterdam 020-6684890
C.H. van Alphen SteenwegT5 4781AM Moerdijk 0168-412825
F. Bakker Voorstraat t02 2964 AL Groot-Ammers 0184 662564

J.G. Bakker Weverstraat 52A 5671BD Nuenen 040-2833822
J.W.P Basten Wolfshoofdplein 79 6431 BC Hoensbroek 045-219314
H.C. Beek Kuyperlaan 30 I4I2 EW Naarden 035-6942732
M. Beelen St-Hubertseweg 15 5443 ND Haps N-Br 0485-312681
J.O. Blankesteijn Rijksstraatweg 589 2025 DH Haarlem 023-5381327

J.C.P Blauwendraat Gladiolusstraat 20 l2l5 CE Hilversum 035-6247402
M Blonk Kraaienhorst 35 24AZ SN Alpen a/d Rijn 0172-432986
J. van Bommel Margrietstraat 20 5256 KV Heusden 0416-661778
H. Borren Molenstraat 61 672L WK Bennekom 0318-413149
A. Broekhoven Provinciale weg 144 4909 AM Oosterhout 0162-427176
G de Bruijn Fr. v.Mierisstraat 69 7312 LC Apeldoorn 055-3557317
A.C.I van der Burg Goudenregenstraat 13 3442 HE Woerden 0348-410310
L. Buyzerd Nieuwe Rijlsweg 76 4128 BN Lexmond 432123

K. Colijn Frankenhorst 25 2t7l VD Sassenheim 0252-212074
H.C.M Cornelissen Aalstraat 73 5126 CR Gilze 016l-451120
P. Croonen Oosterzoom 55 9321 EH Peize 050-5033557
E. De Coussemaker Estegemstraat 3 8340 Damme-Moerkerke BELGIE 00 32 50500149

M.W. van Dijk Spoorlaan 161 6042 AB Roermond 0475-3335739
B. Dirls Molendijk 80 3227 CD Oudenhoorn 018I-461694
J.Th. van Doorn Lodewijkstraat 53 3417 VD Montfoort 0348-473578
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T. Dorland Veldstraat 15 3881 JM Putten 0341-361352
JC Dragt Frambozenlaan 15 7322 TH Apeldoorn 055-3670063
A.A. Engels Binnensingel22 3291 TC Strijen 078-6742308
S.V/. Faber Schokker 79 3891 DM Zeewolde 036-5224401
H. Frankot Langewijk 81 9611 CB Sappemeer 0598-392167
J.G.T Garritsen Abr.Kuijperstraat 23 7021 N Zelhem0314-622855
C. Geelen Blomslaan 13 8471AZ Wolvega 0561-617156
F.P. Geelen Weselseweg 49 5916 RD Venlo 0773 510355
R" Geraerts Het Groen 53 5511 AD Knegsel 040-2051360
B.M. Giffard Herensingel 143 2A32 RW Haarlem 023-5330048
P. Goes Bury Burystraat3S 5076 GH Haaren (N.B.) 04lI-622570
G.C. van der Graaf Nassaustra t 120 2983 RK Ridderkerk 0180-410655
J.W.A van der Greft Driehuizerweg 35 7312 DT Apeldoorn 055 3555256
H.A. v.d. Ham Prins Constantijnstr 64 4153 CN Beesd 0345-681879 *

J Hammerschlag-Má Kirschallee 22 53 1 1 5 Bonn-Duitsland 0049 I 228 I 63 563 5

A. Haneveer Achterweg 39 4ll2 JD Beusichem 0345-5An5l
J.B. Helmink Molenstraat 6 7122 ZW Aatten0543-476208
T de Heus Elzenweg 29 Bergharen
E van der Hoeven Haagbeukhof 103 3355 AG Papendrecht 0786-152350
G.K. Holtman P/A Gildeplein 44-46 1445 BM Purmerend 0299-644485 zaak
W.J. van Huizen Ringweg 75 2064 KH Spaarndam 023-5372718
V/.P.A Janssen Gelisserntraat 18 5344 JV Oss 0412-648547
E. de Jong Oude Vriezeveenseweg 94 7602 AZ Almelo 0546-862586
M. de Jong Molenstraat 66 8913 BD Leeuwarden 0582-158825
P.T.M Jonlrnan Zwolseweg 35 7315 GG Apeldoorn 055-5220327
H. Kaajan Schelpkreek 9 8032 JE Zwolle 038-4544340
J.A. Kamps Zuideindeil l5l1 GB Oostzaan 075-6844468
E.J. Kleine-Haar Zutphenseweg 50 7241 KS Lochem 0573-254628
D. Kleinherenbrink Leenstrastraat 22 8131 BT Wijhe 0570-22971
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1 M.C. de Kloet 2e J.v.d.Heijdenstraat 99 1074 XT Amsterdam 020-6767921
2 H.G. Kooiman Rossinilaat 40 4384 MA Vlissingen 0118-4727t2
3 F" de Kluiver Dries 33 2201WK Noordwijk 071-3617883
4 B. Krol Griend 40-26 8225 TW Lelystad 0320-252994
5 W. Kruijer Oostergo 38 3891 BV Zeewolde 036-5224207
6 D. Kuiper Sint Annerweg 6 9781 TN Bedum 050-3014081
7 H. Kuipers Moeder Teresalaan 5 3527 WB Utrecht 030-2948986

8 J.E.J Kuyer Molenveenweg 16 126l TG Blaricum 035-538755
9 R. Kwist Kolenstraat 25 7201 HR Zutphen 0575-516181

10 T.C.T Laken Zoeterwoudseweg 108 2321 GR Leiden0Tl5-767829
1l P.E"M Langmeyer Vigilantestraat 49 1445 MX Purmerend 0299-640655
12 T" Leeuwenkamp Heereweg 197 18'71 EG Schorel 072-5093672
13 C"D. Leguyt Purmerland 50 1451 ME Purmerland 0299-423317
14 F. Linde Meyrooslaan 62 6815 BZ Arnhem 026-4435489
15 J. Looij Rosa Spierstraat 24 2162 JV Lisse 0252-418446
L6 M Marees Ruigeweg lI3 l75l DD Schagerbrug
17 H Mast Westringdijk2T 2913 LK Nieuwerkerk ad IJssel 0180-312470
18 R.A.J Meijer Spoorlaan 110 5348 KD Oss 0412-633116
19 J. van Merrienboer Gastelsedijk west 120 4754 RD Stampersgat 0165-513760
20 P. Midgley 504-E 1lth Street 80537 Loveland, CO U.S.A. 00 I 303 667-7073

2I H. te Molder Franse Schans 26 7t37 MR Lievelde 0544-376662
22 J.T. Molenaar Zavelveldweg 8 Heel 6097 NR 0475-571524
23 J.S.P Moltzer Noorderakkers 18 7755 ND Dalerveen0524-221338
24 F.J-M Moris Kleistraat 20 B 3740 Bilzen BELGIE 00-32 89-411910
25 P.J. Mosseveld De Visserstraat 20 7331 TA Apeldoorn 055-5430306
26 H. Nab W.van Collenstraat 62 3621 CN Breukelen 0346-265537
27 H. Nauta Henry Durnntstraat 10 4273 EX Hank 0162-402712
28 A. Neutkens Eerselseweg 37 5511 KL Knegsel 0497-515173
29 J.H. Opheikens Hoofdweg 82 9698 AJ Wedde 0597-362738
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L. de Pee Hoeksedijk 60 3299 AH Maasdam 073-6763213
B. PolmanV/illemstraat 75 6662 DJ Elst (Gld.) 08819-7439
G. Pyffers Klokkendijk 5A 7467 PA Notter 0548-519045
M.L. van Ree Hoofdstraat30 5109 AC 's Gravenmoer 0162-320341
T. Rietbergen Lunenberg l0 39A4 JN Veenendaal 0318-528618
J.H. Rikken Van Brakelstraat 12 4819 AE Breda 076-52l|119
N. Romeyn Dahliastraat 2 696I TZ Eerbeek A3B-651920
G.N. Rooswinkel In der lr{eu,g 26 D-41379 Brtiggen DUITSLAND 00 49 21635565
F.H. Rurup Ursulinenpad 35 5281 HW Boxtel A4ll-676867
J.M. Schokker Tureluur 10 7731, KP Ommen 0529-456793
S. Schouwstra Frisiasingel 61 9251 HN Bergum 05ll-463969
S. Schróder Speelhuislaan 118 4815 CJ Breda 076-5719695
R. Simons Heisteeg 6 5062 SE Oisterwijk 0135-282576
J.C.A Sleijpen Vinkenhof 30 6181 KL Elsloo 0464-377052
H.P. Pessink Karperstraat 50 6833 EC Arnhem
J.L. Smidt Doctor Schaepmanstraat 16 6931 DN Westervoort 026-3112365
P. Sollewijn-Gelpke Floralaan 135 5644 BH Eindhoven 040-2129989
R.J. Sprenger Vredehofoad 4 1051 LK Amsterdam
R.L. Stevelmans Asselsestraat 178 73ll EW Apeldoorn 055-5221170
H. Stomp Hogedijk 106 2861 GD Bergambacht 0182-352442
T.M.J Swaalf Voouitgangstraat 7 2032 RG Haarlem 023-5333138
L.C. Theunisse Heveringseweg 8 3233 SC Oostvoorne 018l-482231
H. van Tilburg / Hack Stephensonstraat lt 6717 CR Ede 0318-635747

J.W. Tobeas Schapedrift 39 3371 HE Hardinxveld-Giessendam 0184-615306
G. Tousain Min. VeldkampstÍaat 29 7041 BN 's Heerenberg 0314-662624
R.C.M van Trier Truobadourplein 6 5021 ED Tilburg 013-5424995
H. van der Veen Havelterweg 2 7961 BE Ruinerwold 0522-481855
P.J. Vink Herckenrathweg 3A 6681 DC Bemmel 0481-461271
J.M. Vos Synagogestraat I 5256 DZ Heusden0416-662407
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1 J.S. de Vries Noordendiik 42 3311 RP Dordrecht 078-6132526
2 C. Walraedt Augustastrasse 614 o 53844 Sieglar 0049-2241-391180
3 J.P.M v.d. Warenburg Antoon Coolensraat 12 6372 HW Landgraaf 0455-315198
4 F. van Weegberg Vincentiuspad 4 5038 SL Tilburg 013-5350156
5 B. Wieringa Hondelaan 18 9626 TB Schildwolde 0598-422493
6 H.F. Willems Papevootr 10 5503 PL Veldhoven 040-2542312

G.J.M van Winssen Slagsteenstraat 12 6247 CS Rijck:holt 043-4091500
J.P. van Wisselin K.Doormanlaan 185 Rijswijk 070-3939951
O.P. Yntema Kilderseweg 3I7007 GJ Doetinchem 0314-346459
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Interessante adressen voor de club (geen reden)

Abracam Moto Club 7 Rue Ligny 21000 Dijon
A.J. van Barneveld J"v Oldebarneveldstr 78 4142 CM Leerdam 0345 610714
Les Belles Mécaniques 35 Rue de Mez 54790 Mancieulles 82.21.26.56
Beverwijk Lieving 19 B 94Il TB Beilen 05930-23377
J.W. Bosveld (o.a. tankseal) Ruigendijk l7 a 3227 CG Oudenhoorn 01882-1596
N. Bouwens (Documentatie) Schieweg lI7 A 3038 AL Rotterdam 010-4675042
Club du Motocyclettiste Au Bourg 7185 0 Charney-lès-Macón 85291618
T. van Daal (Magneetontstek.) Gerardusweg II 5571 NB Bergeyk 04974-2167
Eriks BV(Hitte-best.afdicht) Postbus 280 1800 BK Allcnaar 072-I4l91l
Fortgens Frans Halsdreef 22 3090 Overijse BELGIE 02-687 2620
Gerritsen (Poedercoatings) Nijverheidsstraat 44 3861RI Nijkerk 03494-62036
E. Giraud/Girauto/Catalogues Porte d'Orange 84860 Caderousse FRANCE 00 33 90519372
Gnóme & Rhóne; Amicale des BP 81 91003 Evry Cedex (1)69 87 90 55

A. den Haan (Spaken en velgen) Ambachtsstraat 25 5481 SM Schijndel 04104-76196
Koster Talmalaan 12 3761 AN Soest 02155-12401
W.P. Maaskant (Handelaarlverzarnelaar) Prinsenlaan 5 7316 CV Apeldoorn 055-212434
La Motocyclette Anciennne La Croix Verte 03260 Magnet 70 58 09 25
Pelders (Transfers, onderdelen v.o.f) Burg. vd Heijdenstr. 71 5151 HL Druner04163-75666
M Pernot Rue du Transvaal 63 21000 Dijon FRANCE
W. Pol Eikenlaan 5 9331 HE Norg A5928-12486
C. Reyrnud Saint-Sylvestre 3039 0 Saint-Sylvestre LA FRANCE
Smit Violierenweg 7 224I XT Wassenaar 01751-15067
J. Stipdonk (Handelaar vooral voor WOl) Les pres du bois bas 89144 Ligny le Chatel FRANKRIJK 86475202
Terrot Club Ardennais BP 04 0801 0 Villers Semeuse Cedex 24370173
J. Uittenhout (CFM-drukkerij) Viltmakersdonk 105 Apeldoorn 055-418322
van der Wal Harselaarseweg 131 Barneveld 03420-92105
Wildeboer (Magneetontstek.) Hagendoorn 9 7822 CA Emmen 05910-11708



Une grande réserue de puissance
avec le liwe d' dresses Cff'f maart 1996


