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Beste mensen van de CFM,
Hierbij een krabbeltje van een oude Racer. Misschien zijn er onder de leden nog mensen

die in het bezit zijn van een oroginele carburateur van een Motobócane 175 cc uit 1924"

Ik zou dre graag willen ruilen voor een tekening van uw eigen motor.
Hebt u interesse?

Rob van Trier, Troubadourplein 6, 5021ED Tilburg. Tel. 013-542.49.95

Redaktieadres en overige inlichtingen:
P. Jonkman, Zwolseweg 35, 73L5 GG Apeldoorn.
Tel. 055-5220327 Fax. 057f-276852 (o.v.v. P.Jonkman privé)

sluitingsdarum koprl: Rond 15 december; misschien later. Bel!
Doon ..\BRHUISELUKE'' oMSTANDIGIm,DEN IS DE VERSCHIJNINGSDATI-IN4 ONZEKER.
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Hoe zou het Robert Kwist vergaan
z[in; alleen op terugreis vanuit het
diepe zuiden van Frankriik naar
Nederland op z[in Terrot?

"Een mens heeft soms een intuitief
gevoel of hij iets fout doet of dat
hetgeen h[i doet goed is. Er komt
dan een soort enthousiasme voor in
de plaats".

Belevenissen van een zwerftocht door
Frankrijk.

Sallanches 7 tlm 16 augusrus is voor mij een

vakantie geweest waar rk maanden naar heb

uitgekeken.
Ook maanden van voorbereiding. Immers

mijn grootste angst was dat de Terrot 500 zk
het onderweg zou laten afiveten. Thuis dus

alles terdege nagekeken en/of gereviseerd:

het frame gericht, de versnellingsbak (nieu-

we bronzen bussen in de secondaire as),

carburateur uitgedraaid en een nieuwe gas-

schuif gemonteerd, magneet na laten kijken,
"nieuwe" oliepomp. Er was iets met de

krukas, dit viel echter nog onder de garantie. Een nieuw lager in de koppeling (uitdraaien

enz.); Renolds kettingen nieuw gemonteerd. Achterwiel voorzien van nieuwe kogellagers

etc. etc. Ik had nog zo'n 1400 krn voor de boeg en wilde onderweg persó niet sleutelen.

Na vijf fantastische dagen op de Camping "Mont-Blanc Plage", 'Le miroir du Mont-

Blanc" (hierover ga ik jullie echter niet vertellen; die eer valt Peter Mosseveld ten deel).

Ik begin mijn verhaal op dinsdagmorgen negen uur S morgens op de camping.

Ik ben een beetje nerveus, alsof ik rnar de tandarts moet of iets dergelijks. Het inpakken

geschiedt dan ook samen met het ontb{t; de koffie en het voorbereiden op de tocht. Een

beetje chaotisch wel.
Ik ben dan ook pas om + 1 1.00 uur zo ver dat alles is ingepakt, ik naar de bank ben

geweest om msr . . . (naam ben ik vergeten, leek iets op Picasso) te betalen. Nadat

iedereen, nou ja, de helft van de motards (de rest was al weg), mij moed had ingesproken

en hartelijk afscheid had genomen vertrok ik. Hoe zal rk rijden, waarlangs, waarheen?

Het motregent, als ik op weg rutar msr Descombres ben om een plaatje op te halen waàr

ik straks mijn conjuncteur/disconjuncteur aan moet hangen, want dan heb ik tenminste

licht, zte 1e?

Heel hartelijke mensen bij de garage in Magland. Na een half uur, tegen twaalven, was ik
op weg naar Cluses.

Het was niet zo druk als de vorige dag, mais naturellement c'ótait midi; les ménu's.

Iedereen zàt warm te eten.

Vreemd, ik heb er al zo'n 20 kÍn op zitten en het is zo snel voorbijgegaan, voor mijn
gevoel; dat montert me een beetje op. Als de rest nu ook zo makkelijk zou verlopen. . . .

Van Causes naar Bonneville. Deviation! Wat zullen we nu?. . . .

Een omleiding om een kunstwerk? van 300 m lengte. De doorgaande weg was omgeleid,

vlak langs de oude weg; deze liep op een talud waarvan op een symmetrische manier



twee gelijke happen uit de weg waren genomen. Plaatsehjk noodweer? Een aarclverschui-

ving? Of een grapje?

Droog; de zon. Voor de brug in Bourseville even de kaart erbij. Direct Franse touristes.

Monsieur, photo? C'est très belle, ce moto. De quel an? Vous êtes Anglais? etc.

Vriendelijk.

Annemasse
Een moderne voorstad van Genève, met een enorÍn slechte aanduiding van de richting.

Geen bordjes N205 meer, vergeten te plaatsen? Ik heb welgeteld 6 andere moto's gezien

die het spoor ook bijster waren. St Julien en Chênebourg; verkeerd! Omdraaien. Dan

maaÍ weer in Annemasse vragen. Oui, monsieur: toutes direction. Avant l'hospital à

gauche, premier à droite. . . . Na de tweede peïsoon te vragen was ik er binnen twee

tellen uit. Een mens heeft soms een intuïtief gevoel of hij iets fout doet of, dat hetgeen hij
doet, goed is. Er komt dan een soort enthousiasme voor in de plaats.

Genève et frontier
Veyrier-Moillesulaz. Moderne grensovergang (probeer Ílaar eens uit te spreken) met

verbaasde douaniers die ineens een oudtestamentisch vervoermiddel zien passeren met

dito berijder. Ik vond echter de Franse douaneuse (of hoe heet dat) op haar beurt

allercharmantst! Een blonde schoonheid in strakke zwarte broek, rode bies, met een

groen soort jack, ook strak, die de dagelijkse sleur ontsprong door zich aan mtj te tonen.

Genève
Tramrails! Alsof je in Amsterdam met je motor rijdt. Maar dan zo'n slordige 1200 krn
van huis. Opeens zit je aan het meer van Genève of liever gezegdje rijdt er langs. Nog
een aantal oude Raddampfers (Stoomraderboten) gezien, buiten dienst. Uiteraard; het is

1996 en geen 1968 meer. Enorme chique huizenblokken uit de vorige eeuw, zoals iedere

grote Franse stad die heeft. Boulevards, en weer die tramrails. Gek gevoel om naast een

Zwitserse tram op te rijden die net zo hard gaat als j1j zelf . Laat ik hier maar doorrijden,
geenZwitserse Francs op zak, op weer rnar de Zwitserse grens.

Richting St-Genis-Pouilly aanhouden (niet helemaal de goede richting) Ferney-Voltaire is

beter. De ampèremeter geeft helemaal geen Voltaire meer aan, is dat ding nu weer stuk?

Maar de zon schijnt, t zij flauwtjes. Verder loopt de Terrot goed. Niet overmoedig

worden. Genève kom ik door met gierende koppeling , zeker waÍm gelopen. Stoplichten

en hellingen!
Op weg kom ik enorrne petrolenm-opslagtanla tegen. Wel tientallen. Als ik in St-Genis

ben, ben ik ook de weg even lovijt en moet ik nodig boodschappen doen.

Ben blij dat ik Genève heelhuids ben doorgekomen. Patrze, een kwartietje; shaggie etc.

Ik moet nu richting Gex, jazeker, spreek uit geks. Gek, hè?

Het begint nu ook weer zachtjes te regenen. Als ze me fiiaar zien in de regen. Van Ton
de raad gekregen 'tnidden op de weg gaan rijden". Dit bhjkt te werken. Je wordt
toeterend ingehaald. In Gex moet ik talken, want ik ga de Jura over. Ook jongens van
zo'n 1500 - 1700 m hoog. Eerst een reep chocolade naar binnen gewerkt; voor de Col de
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la Faucille. De Terrot bluft maar doorlopen en doorlopen. Halverwege de Col was een

Foint de r,ue' , waàÍ ik even ben afgestapt om van het prachtige vergezicht over Genève
(60 lín terug) en een stuk van het meer te genieten. Verderop zie je de Alpen dan al weer

beginnen. In de verte kon ik een vliegturg zien landen. De nummer zoveel, Swissair. Dat

vliegtuig ging toch heel langzaam omdat het zo ver weg was. Hij zweefde letterlijk boven
de stad.

Op de uitzichtplaats ook drie luxe
wagens met Japanners die de wereld
letterlijk door de lens bekijken en het

dan thuis nog eens rustig over doen.

Verder een auto met drie dikke cl:o,g-

rijnige oude dames erin en een willo-
ze oude heer als chauffeur. Die mop-
perden zo dat het weer niet goed was

en geen zon en de foto's waren ook
niks.
Gek, he; het maakt eigenlijk niets uit
als je zo inje eentje onderweg bent,
wat voor weer het is, en of het waait
of het is weet ik wat. Je geniet toch
wel.
Na ook nog over de Col de la Givrine
of zoiets in noordelijke richting te

hebben gereden lsryam ik in een uitge-
sproken Frans wintersportplaatsje in
de zomer aan, Les Rousses.

De toeristen ter plaatse wisten niet

Van Moreznaar St Laurent en Grandvaux. het regent weer. Ik hoef mijn zonnebril
tenminste niet op te zetten. (de gewone motorbril beslaat).
Ik rijd ÍnaaÍ verder naar het noorden en heb weinig zin om met dit slechte weer 200 lcrr
extra te rijden om een paar oude motorfietsen te bewonderen. Trouwens als je nat bent,
heb je daar niet zo veel zin aan.

Het is in ieder geval niet koud, + 2l graden en tegen vieren dus ik besluit om niet al te
ver meer te rijden. Bdvoorbeeld rnar Champagnole en dan maar zien of ik een camping
vind voor de eerste nacht op terugreis.
Bij Monnet la Ville, 12 km ten westen van Champagnole vind ik er een, na door een

Franse boer te zijn verwezen. 'Il marche cofilme un horloge" (de motor, bedoelt hij).
'Merci, monsieur" zeg rk en kom +vijf minuten later op een campinkje aan. Biruren

twintig minuten staat de tent.

vl.tullr;

UBITEZ HOOE

RE}ID[HEIIT DY}IAIIO
TíÁN; GEEFÍooK ru nGERErní iHïtrff*w'l^"

IIIAAR BRAND BU I{OGERE
SNETHEDEN DI
IAI/|PJES NIEÍ DOOR I!

NU VOOR:
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Na deze reis door het werkelijk prachtige Frankrijk ben ik nu toch moe en probeer ik wat
te slapen, rnaar wordt gewekt door een Fransman die steeds maar zijn autoclaxon

uitprobeert (denk ik). Het blijkt echter de plaatsehjke groentenboer te zijn die nog wat
handel probeert te slijten.
Wat zijn die Franse vrouwtjes klein in vergelijking met zo'n grote Hollander. Ik moet

voorgaan vanze. 'Mais non; vous êtes premier" zeg ik, maar nee, 'hbsolute", ik moet

voor hen. Bien. Merci. Heerlijke meloenen en wortels (goed voor de oogjes om op het

verkeer te letten).Ik zet koffie, eet brood met gehakt, ei en aardappels. Het is een rustige

camping, dus ik slaap vroeg. Morgen vroeg weer op. Verder.

S Morgens is het goddank droog, dus de tent (nat) opvouwen en de bagage op de motor
binden. Goede tip van Jan-Coen: is de motor koud en de olie dik, dan op een heuvel
parkeren; kun je hem b morgens zo de heuvel afduwen. Klopt. Na acht meter loopt hij.
Eerst naar Champagnole, tanken, en dan richting Besancon, de D 467.

Wat is er op zo'n reis veel te zien; rntuur, gebouwen, verlaten fabrieken, spoorwegvia-
ducten, lege garages (veel) zonder onderdelen of ook maar een spoor van iets ouds te
vinden, dus niet zoeken langs de Route Nationale.

Salins les Baines.
En ik moet weer ontzettend. Draai ik me om: ja hoor, bingo, een pissoir. Net op tud.
De Terrot doet nog steeds wat ik wil. Het is weer droog, rnaar nu wordt het in de

kaartentas toch steeds vochtiger en mijn handen steeds zwarter. Mijn gezicht trouwens
ook (ongemerkt). Misschien kijken de mensen daarom af en toe wel raar op (motor zwart,
zw art pak, gezicht zeer donkerbruin).
Van Salins les Bain besluit ik door te rijden rnar Besancon, de tweede grote Franse stad

op de route. Het regent nu gestaag. Midden in het centmm zet kde motor op de stoep.

Direct schieten er een vijftal mensen op mij af die in de gaten hebben dat ik rnar de weg
zoek. La route pour Vesoul. Ah oui! Zo en zo; dat gaat gemakkelijk.
Als ik op de Y,aart kijk zie ik dat Vesoul een rechte lijn is. Dat trekt niet zo; het meer
landelijke heeft de voorkeur, dus besluit ik om 6 larr na Besancon links aan te houden,
richting Cussey I'Ognon, de 3 te volgen.
In Oiselay et Grachaux raadpleeg ik de kaart weer. Direct komt er een aÍme Franse boer
aangelopen, gebarend dat ik niet weg moet rijden. Hij komt even later zijn huis weer uit
met een knalgeel modern fototoestelletje en drukt twee keer af. Bedankt beleefd en loopt
het huis weer binnen. Nu wordt het weer enigszins droog op de weg. Prachtig, die Franse

dorpjes; een enorme rust uitstralend. Je zou je zo in 1930 wanen, ware het niet dat er
natuurlijk overal moderne automobielen te zien ziljn. Schitterend.
Ik passeer prachtige namen als Fretigney-et Velloreille, Hourelle de la Chalite, Scey sur
Saóne et St Albin, Combeaufontaine, Jussey, Fresues, Sur Apance.

Contrexéville
Ligt in de streek in Frankruk met een rijk brorurengebied, zoals Bain les bains, Vittel,
Plombières les Bains, Luxuel, Bourbonne les Bains. Luxe stadje met een grote fontein in
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het centrum met rood en blauw mozaïekwerk van 150 meter lengte. Ook btj de in- en

uitgangen van het dorp vrnden we de zelfde mozaïek. (zeker specifiek Frans)" Ik rijd
Contrexéville uit en kom een oud Forde tegen bij een kruising; ik rijd richting Vittel (ook

bronwater) en zte dat ik naar het oosten ga in plaats van naar het noorden. Ik tank
benzine en spreek weer iemand die dit keer zelf antieke automobielen heeft en ook
restaureeft. 'Tres belle moto, monsieur; de quel année?" Op de terugweg kom ik nota

bene bij de zelfde kruising het zelfde Fordje weer tegen. Er wordt over en weer ge-

zwaatd.

Neufchàteau
Ik begin dit weer nu aardig vermoeiend te vinden; ztnkgrrlze lucht met af en toe een

blauw gat of bewolkt met regen of motregen. De motor doet nog steeds wat hem wordt
opgedragen nl. rijden. Ik pak de D964 naar Verdun.
Mooie weg. Heel wonderlijk klaart het weer ineens op. Zat ik in Neufcháteau nog in een

regenbui, in Coussey is het mooi weer en dus droog. Ik passeer Domrémy la Pucelle, de

geboorteplaats van Jearure d'Arc.
Prachtig is de Maasvallei. Ten weerszijden heuvels, al dan niet bebost, in de vallei weinig
bebouwingen; al helemaal geen moderne bouwwerken. De voormalige spoorlijn van

Neufcháteau naar Verdun markeert zich, ondanks dat de rails door begroeiing aan het oog

worden onttrokken door de typerende Franse baanwachtershuisjes.
De zon geeft eenlaag geel licht vanuit het westen en het koren kleurt daarom met een

extra wanne teint ten opzichte van het groen en vooral de blauwe lucht, waarin roze
gekleurde wolkenpartijen een enonn mooi schouwspel te zien geven. Het is rustig op de

weg. t Zal omstreeks half zeven zijn in de avond.
Als ik de diverse dorpjes en oude stadjes doorrijd, echoot het geluid van de motor, de

explosies, tegen de gevels van de oude huizen, vooral bij het hellingop rijden. Ik heb

soms de neiging mij een beetje schuldig te voelen vanwege het rumoer dat mijn motor
veroorzaakt en de sluimerstilte die ik er mee doorbreek.

Ik kom nu geleidel{k in een gebied binnen waar zo'n 80 jaar geleden een enorme strijd
heeft gewoed. Gedurende de le wereldoorlog is hier van februari 1916 tot december 1916

een enorme slag geleverd op de westelijke Maasoever in de heuvels van Frêsnes en

Argonne. Op de oostelijke heuvels ten noorden en oosten van Verdun.
Dit ging ten koste van honderdduizenden jonge kerels aan beide zijden onder de meest

erbarmelijke omstandigheden, zodat het geheel ook wel als de hel van Verdun wordt
omschreven. Hierbij zijn negen Franse dorpjes door artilleriebombardementen volledig
verpulverd. Het voorbeeld van het Duitse aanvalsbombardement waarbij op 23 februari
duizenden stukken geschut en miljoenen graÍaten van verschillend kaliber (5 tot 40 cm)
zijn gebruikt moge hier wel iets van zeggen. Vaak ging het strijdgebied maandenlang om

slechts één kilometer terrein.
Toen ik 19 oud, hier voor de eerste keer deze slagvelden bezocht, was ik hier weken van
onder de indruk. Een ieder zalbeanen dat dit leed tot op de dag van vandaag nog
voelbaar aanwezig is.



Ik besluit na enig zoeken dat ik mijn tent opsla in Boruredieu, een Fratrs vakantiedorp.
Maar hrer vrnd ik niet de broodnodige rust, na een reis van honderden kilometers die dag"

De camping is rumoerig, niet zozeer vanwege muziek m aÍ meer door de mensen die er
staan. S Avonds om tien uur komen er nog twee bussen met schoolkinderen terug van een

schoolreisje. Met de chauffeur als dirigent wordt volmondig de Marseillaise gezonger

met het licht van de bus aan. Een grappig en ontroerend gezicht.

Ik voel mij nu toch echt moe en mijn oriëntatie is ook niet echt je dat.

Ik heb ook weinig gedronken die dag, dus een pannetje water en een stuk of drie biscuits
met een blik haring en witte wijnsaus doen mij na een half uur al beter voelen. b Nachts
wordt ik wakker door een late feestganger met bromfiets zonder uitlaat, die het feesten

blijkbaar nog niet zat is.

Eindelijk is het rustig. Ik slaap tot half zes en besluit er nog twee uur aan te plakken.

Daarta is de beurt aan mij om lawaai te maken. Dus om kwart over acht start ik mijn
motor en bedank zodoende de gehele camping voor de genoten rust en rijd zonder mij af
te melde het terrein af. Ik besluit het ontbijt uitgebreid te houden in een cafó met een stuk
of twee bleu jambon et deux grand cafê aalait.
Het is mooi weer die dag, een beetje woelig nog, rlaar de zon laat zich zien"
Ik besluit een laatste bezoek aan de slagvelden te brengen, ook om te zien of ik het
verleden achter mij kan laten. Dus ik rijd eerst naar het Fort Vaux, bezoek dit en geniet

van een "marsreep". Ik rijd verder door een maanlandschap vol bomkraters, waar een

serene rust heerst. Door naar een cafeetje vlak bij het grote monument. Lekker in de zon
zítten. Het is hier heel stil en ik geniet van de rust. Ik bestel mijn ontbijt.
He, een brievenbus; ik doe gelijk de kaartjes op de bus. Na een half uur stap ik weer op.

Nu bezoek ik de westelijke heuvels Mort Homme, Cote So. . . ; alles is stil.
Ik denk dat dit de laatste keer geweest is. C'est passé.

Van Terrot staat in de encyclopedie la Bécane' vaÍr edition Atlas: Un grand Bourgogne'.
Inderdaad begin ik te geloven dat goede wijn geen krans behoeft als ik na ga, dat een

machine 66 jaar oud is, evenwel gerestaureerd in diverse gradaties, Ínaar ondanks de

ouderdom als een tank op de weg ligt. Ik heb nog steeds niets te sleutelen. Wel merk ik
dat de koppelingshandle meer speling kn:gt.
Later bhjkt waarom. Ik had dit thuis namelijk ook al en toen bleek dat de pen in de as in
de versnellingsbak aan êên zllde zacht was, waardoor deze aan de koppelingszijde afsleet

en dus korter werd.
Nu had ik de pen voor de grote reis al in mijn handen gehad, (die moet ik even vervang-
en) maar ik heb hem abusieveljk toch weer gemonteerd, terwijl ik dacht er een goede te

hebben ingezet.
Wat is Noord-Frankdjk toch mooi; korenvelden en zacht glooiende heuvels, stilte en hier
en daar een fluitende vogel. In de verte een torenklok van een klein dorpskerkje dat met
flarden laat horen dat het twaalf uur is. Je zou hier zo in slaap kunnen vallen" Heel weinig
auto's op de weg, zodat het wel zondag lijkt! Heerlijk!
Het weer is goed, Íraar voor hoe lang? Nou ja, maakt eigenlijk ook niet uit. Ik besluit
naar Sedan te rijden en dan maar zien.
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Het gaat allemaal of ik op de automatische piloot aangesloten ben, of is dit altijd normaal

als je weer richting huis gaat?

Voor Sedan borden autoroute Bouillon-Liège; dat ga ik eens proberen.

Eerst tanken, met Frans geld betalen in België! Geen probleem, je krtJgt gewoon Frans

wisselgeld terug.
Dus met een gangetje van 80- tín rijd ik door België. Onderweg even stoppen. Friture I

krn! Na 1 tcn bord friture 500 m. Na 300 m een bord frinrre 500 m; na 200 m opnieuw

een bord friture 100 m. Een goede manier om de aandacht te trekken.

Veel gezwaai, duimen omhoog, blikken van respect enz. Leuk, toch?

b Middags om + vijf uur kom ik Luik binnen of liever gezegd Seraing.

Hier buigt de weg zo steil naar beneden dat je het gevoel krUgt als kind van zes op de

roltrap naar beneden te gaan in de Bijenkorf in Amsterdam. Zo steil!

Je wordt letterlijk tussens de hoogovens gedropped, maar dan sta je ook direkt aan de

Maas en een kwartiertje later ben je Luik al weer uit.
Hoe staat het met de benzine? Nog íraar een heel klein bodempje . HaaI ik dat? Misschien

haal ik net Visé. Vijftronderd rneter voor Visé: tank leeg.

Nu heb ik in de tank de voorste verbindingsleiding vervangen door 2 stoppen. Als ik nu

onderweg ergens de tank moet afiremen geeft dat geen problemen, vol of half vol. Met de

verbindingsleiding er in moet hij dan leeg, en dan: waarin?
Nu heb ik in de rechterzijde van de tank nog een kleine reservehoeveelheid, net genoeg

om een benzinepomp te halen in Visé.
Volgooien, alsnrblieft. Rijden. Naar huis. Paard ruikt stal.

Om half zes vertrek ik uit Visé. Hoe laat ben ik dan thuis? (Het licht is nog steeds niet in
orde).
Ik schat kwart over negen.

Ook dit keer lukt het mij om precies kwart over negen Zutphen binnen te rijden.

Nabeschouwing
Het is goed om dit alleen te doen; je hoeft met niemand rekening te houden enz.;je bent

vrij als een vogeltje.
Het is ook jammer dat je dit niet kunt delen met een ander (misschien ook door het weer).

Als het mooi weer is, is het terrasjesweer en heb je gauw een praatje met een ieder; zo

ook op de camping. Bij slecht weer zit je binnen.

Het zou mij leuk lijken een volgende keer met anderen dit te kunnen delen.
Echt, het is de moeite waard. Motoren zijn om er om op te rijden. Of hebben wij onze

beestjes aangeschaft als belegging? Indien je je krukas hebt gereviseerd, de magneet, de

versnellingsbak, een stel redelijk goede kleppen, remmen en banden moet er volgens mrj
geen probleem zijn.
Wie durft????

Motorgroeten, Rob Kwist.



Van de voorzitter
Na het verschijnen van de laatste Peu du Tout is er een hoop gebeurd biruren de vereni-
ging. We hebben de traditionele jaarrit gehad, we zijn met een stel naar Frankrijk
geweest en we zijn (net als de KPN) de beurs op gegaan.

Met een trots hart kan ik stellen, dat alle drie evenementen een succes zijn geworden. Ik
zal proberen om chronologisch iets te vertellen. De verslagen komen echter van andere

mensen.

Vlak voor de bestuursvergadering op 14 september bereikte ons het bericht dat Jarnie
Stomp in haar auto van achteren was aangereden door een vrachtauto. Hoewel 211 er zelf
vrij goed van af was afgekomen, is het natuurlijk een hele schrik voor iedereen, zeker

niet in de laatste plaats omdat uit zo'n aanrijding veel langdurende rug- en nekklachten

voort kunnen komen. Jarurie, we wensen je allen een snelle beterschap!

Bemmel 1996
Goed georganiseerd en een schitterende tocht door de omgeving en over de dijken. De

dijkbewoners larnnen van ons rnet zeggen dat wij van de dijk een racebaan maken! Ik
vind dat wij ons netjes hebben gedragen. Peter en Ans Vink hebben het heel goed gedaan.

Alle organisatie was in hun hand; er werd steun verleend door familie en kennissen.

Niemand van de deelnemers behoefde mee te helpen. Er waren een aantal schitterende
motoren, o.a. de 500 k.k. Monet Goyon met authentieke zijspan van Ben v.d. Burg en

een prachtige Terrot van Gerrit Pijffers. Deze won overigens de wisselprijs, waarop hij
spontaan aanbood voor de komende 54 jaar de prijs te leveren die de winnaar mag houden

als hij de wisselprijs moet inleveren. Inmiddels is dit al geregeld. Overigens had Gerrit
veel moeite om weg te komen (tu: is wel vier keer vertrokken, maar had geen

toilet in de auto en geen kurken). Er waren nog wel Pampers.

De boerderij die in de lunch-break' was opgenomen, werd bezichtigd en was zeker de

moeite waard. Met name de dames hebben zich uitstekend vermaakt met het bekijken (en

soms uitproberen) van alle oude huishoudelijke gebruiksvoorwerpen. Ook baby's konden

worden gevoed (ook in oude stijl).
Uitzonderlijk goed en lelÍ<er was de door Ans geheel zelf verzorgde maaltijd. Iedereen

heeft zich het sch. . . . . gegeten. Wat moet Peter het goed hebben thuis!
Het enige wat een beede teleurstelde was het uiteindelijke aantal deelnemers. Gezien het

aantal leden en motoren binnen de vereruging en het feit dat het de-happening van de Club
is, mogen we toch wel meer mensen verwachten. Hopenltjk breidt het aantal deelnemers

zich uit. (Zie jaarprogramrn 1997)
Peter en Ans, hartelijk dank voor deze fijne dag!

Sallanches L996

Op vrijdag was iedere deelnemer aanwezig behalve iemand die wegens een nare rugklacht
van zijn echtgenote zijn gehele vakantie heeft moeten cancelen. Heel naar.Ik hoop dat zIj
inmiddels weer aan de beterende hand is. Verder ging de familie Jonlarnn niet mee omdat
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zij nog even een ander (overigens prachtig) huis hadden gekocht. De reizigers hebben,

heb ik inmiddels uit hun mond vemomen, een heel fijne tijd gehad. De meesten zeiden:

'Volgend jaar weer zoiets!".
De expositie was toch leuk, ondanks een regenachtige morgen. Er heerste een aparte,

heel ontsparuten sfeer. Door het slechte weer hebben een paar beursverkopers verstek

laten gaan, mzar toch werd er nog door ons het een en ander gekocht voor zeer lage

prtJzel Een nieuwe spanningsregelaar voor f 30,- en een geheel gave prachtige koplamp

voor f 150,- is geen geld.

Enfin, het verslag zalhet verder wel vertellen. Een paar mensen zijn nog tot 3200 meter

gestegen met de lift en zijn over de sneeuw naar Italië gegaàn. Ook een prachtige

ervaring! Iedereen moest natuurlijk ook zijn motor proberen en als er iets niet goed was

aan de motor, kwam dat er in de bergen heel duidelijk uit. Ook heeft iedereen goed leren

werken met voor- en naontsteking. Mrjn vriend Yves (aldaar voorzitter van een club van

antieke voertuigen) heeft een garagetje laten zien met auto's en motoren waaryan w1j in
Nederland alleen maar kunnen dromen.
Omdat er volgend jaar geen 'Le Fayet" is, wil ik wel voorstellen om met een heel stel

rnar Monthléry te gaan. Daar komen zo'n 1000 hnciens'! Wie wil de organisatie op zich

nemen? (Is niet erg veel werQ
Rob Kwist is op een Terrot 500 zijklepper terug gereden rnar Nederland. Voonvaar, ik
zegu een hele prestatie! Ook hij maakt verslag van zijn reis in deze Peu.

Vehikel 1996

Voor het eerst op de beurs!! De voorbereiding was door alle andere drukte allemaal wat

snel gegaan, maar we hadden een stand, die toch acceptabel was. Mtjn idee is dat één

keer per jaar genoeg is, ook gezíende hoeveelheid werk en het aantal mensen die nodig

zijn om de stand te bezetten. We hoeven ook geen leden te werven, maar we willen als

club zo veel mogelijk voor onze mensen doen. Voor het archief hebben we nog 30

tijdschriften van de "Club du Motocyclettistes" gekocht met een hoop informatie.
Ton Rietbergen heeft al aangeboden om een fatsoenhjke stand te bouwen in de winter.
Hier zullen we gretig gebruik van maken.
Veel leden bezochten onze stand om even bij te praten; erg gezellig. Ook hebben zich een

aantal nieuwe leden aangemeld. Er waren ook mensen die spontaan aanboden folders,
gegevens en beschrijvingen toe te sturen. Dat is reeds gebeurd.

Er zijn veel mensen gekomen met kleine motoren uit de jaren vryftig (98, 125,238 cc

tweetalctjes. Magnat-Debon, Monet-Goyon etc. met Villiers- , BMA of ABC-blokjes.
Hier is zich toch wel een tendens aan het ontwikkelen. ïVe moeten hard werken aan een

inhaalslag om documentatie uit deze jaren te verzamelen.
De prijzen op de beurzen zijn iets aan het dalen; is er misschien een verzadiging? Er
werd toch ook niet heel veel verkocht. Wel waren er veel (Franse) motoren uit de jaren

25-'35 te koop. Al met al, voor ons was het geslaagd.

Verder is het fijn te merken dat er biruren de vereniging toch meer mensen komen die op

incidentele of langere basis iets willen doen voor de Club. De (redehjk smalle) kern krijgt
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een bredere basis. De door ons onverwachts opgebelde mensen deden als stand-benumner

dan ook spontaan mee. Hartelijk dank voor uw nzetl
Al met al is het erg geslaagd.

Jaarbiieenkomst Barneveld 9 november 1996 om 13.00 uur

Het doel is om alle contacten weer eens te verstevigen en ook het (verplichte) deel af
te werken.
Expres wat later op de dag om iedereen de gelegenheid te geven de beurs te bekijken.
Plaats: Sportbar in het Sportcentrum (trap op en naar achteren lopen!) Ik hoop op een

groot aantal leden, die ook allemaal spannende verhalen te vertellen hebben"

Het prograrruna is als volgt:
13.00 Verzamelen en nieuwtjes uitwisselen
13.15 Aanvang vergadering

1. Opening.
2. Jaarverslag voorzitter, secretaris, penningmeester en kascon-

trolecommissie
3. Uitleg en stemming: wel of geen officiële vereniging (hier is

al genoeg over geschreven)

4. Stuiting van de vergadering.
Hierna wordt iedereen in de gelegenheid gesteld het concept Statu-

ten/Huishoudelijk Reglement te tezen en te becommentariëren en/of
is er tijd voor koffie, wederom nieuwtjes uitwisselen . . .

14.15 Aanvang Algemene ledenvergadering
1. Evt. wijzigurgen aanbrengen, stemming en goedkeuring

Statuten
(onder de restrictie van evt. notariële goedkeuring van de

statuten)
2. Archief: documentatie en verspreiding
3. Programma van activiteiten 1997 . Suggesties van de leden.

4. Nieuwe aanwinsten biruren de vereniging (op alle gebied)

5. Winteractiviteiten: Wat doet u de komende winter?
6. Wat er verder nog ter tafel wordt gebracht (en er op staat).

7. Afsluiting, tijd voor koffie, nieuwtjes uitwisselen en sterke

verhalen.

Noot: Het concept Statuten en Huishoudelryk Reglement ligt ter nzage op de vergadering;
leden die van te voren nzage willen hebben kunnen dit opvragen bij mij of bij Paul
Jonlcnan, wàaÍna zij een exemplaar krdgen toegestuurd.
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Het is zeker niet de bedoeling er een saaie statuten-vergadering van te maken maar ik
hoop dat u wel belangstelling heeft voor een belangrijke stap die het Bestuur hier zet voor
de toekomst.

Seizoen L997
rrjdensdebestuursveï,ïïíïË:i#iï*ïfi 

ilïff ',;f 
t,i:l;"ïiiïfr 

ichtingen:opde

#ï.ffiï 
vergadering en in de volgende Peu du Tout. Reserveer alvast

wfr
,,-(^ ([-t-,

Met de leden naar Monthléry: 1000 antiekers, een grote beurs, klassie-

kerracers e.d tijdens het Pinlsterweekend 1997 (17-19 april). Inlich-
tingen bij Henk Kaajan.
De grote Clubdag voor iedereen (man en vrouw), inclusief de jaarrit.

Vindt n 1997 plaats in WiIp (Achterhoek) in de maand september. Valt
waarschijnlijk samen met een lokaal toeristische feestdag. Gezellig!
Inlichtingen bij Jan-Coen Dragt.
De jaarvergadering vindt wederom plaats tijdens de najaarsbeurs in
Barneveld.

Clubmorgen op 11 of L8 januari 1997

Het ligt in de bedoeling op een zaterdagmorgen in het centrum van het land een morgen

te organiseren voor de leden. We nemen spullen mee ter demonstraite; er wordt een

verhaal (lees voorlichting) gehouden, waaÍrra daadwerkelijk wordt gewerkt aan:

- de afstelling van oude motoren
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. kleptiming: waarom, hoe, het veranderen hiervan, klepspeling,
klepveren;

. ontsteking afstellen op de oude wijze met een vloeitje en een penne-

tje; graden en millimeters
. bougie's: kijken rnar de kleuren, de warmtegraad, type bougie's;
. carburateur: afstellen gasregelrnald, vlotter, welke sproeier,

gasschuif;
. kijken, voelen, ruiken, luisteren en smeren: wat doet-ie en waarom?
een wiel spaken

. wa r let je op voor het blopen';

. het maken van een uitslag;

. welke spaken;

. het inspaken en spannen

- andere ingebrachte vragen of probleemstellingen

Zeker voor de begirurende mlaÍ ook voor de meer ervaren restaurateur een leerzame en

gezellige ochtend.
Van te voren inschrijven (mag ook telefonisch bij Paul of bij mij). De inschrijving sluit 1

januari, waaïna bepaald wordt of een en ander wel doorgaat. De kosten zijn beneden de f
10,-. Datum en plaats volgen nog. Eventuele andere vragen of probleemstellingen

kunnen ook voor 1 januari 1997 worden opgegeven!

Greut'n uut Putt'n

Franse motormerken en typen binnen de
CFM
De beheerder van de centrale lijst met merken en typen motoren van de leden van de

CFM doet hieronder kort verslag van de aantallen en andere wetenswaardigheden.
Veel leden hebben brl de laatste Peu van 1995 een gefrankeerde briefkaart gehad met het

verzoek hun Franse motoren daarop te vermelden. Tot de zomer van 1996 druppelden de

kaarten biruren. In totaal kwamen er 57 retour. Er zijn 90 kaarten verstuurd, dus een

respons van 63 %. Deze 57 kaarten meldden in totaal 90 motoren. Iedere irzender bezit
dus 1,58 motorfietsen. In de VMC zitten nog een behoorlijk aantal leden met een

exclusievere (:6u6.re) Franse motor. De fictieve VMCJijst en de CFM lijst zouden
gezamenlijk een behoorlijk nauwkeurig beeld geven van de verhouding tussen de Franse

merken.
Als "onze" lijst een afspiegeling mag zlln van de verhouding van motoren die in
Nederland de laatste twintig jaar ztjn ingevoerd, dan is Terrot veruit het populairste
merk. In maar liefst 69 % van de vermelde gevallen werd het merk Terrot genoemd,
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5,5% Peugeot, 4,5% Monet & Goyon, 3,5% Rhony X en Magnat Debon, de andere

merken l%.

Terrot: 33 keer een tlpe H; dus 350 cc zíj- enkopkleppers; 3 keer was niet bekend

welk type H men bezat. Het populairste model is de HST. Van alle Terrots kwam hij 10

keer voor; dus 30%. Genoemd zijn H?, HC, HCT, HD, HLG, HST, HOS, HR, HS,
HST, HSS, HSSE, HSSO II, HSSR. Andere genoemde typen zijn de NSO, PlJ, PUO,
250 Sport,? 250 CC, F?, FLG, O, L, LSS, LLR, B, Motorette2 en3, E, EP, ETD,
M344 en de MT 1.

Peugeoti P 102, P 107 en P 108. Er zdn inmiddels enkele leden bijgekomen met

kleinere modellen (m WO If .

Rhony X:
175,350 SV, 500 KK.

Monet & Goyon: 
"É'.*Villiers VIII, L3, PL4, S6V. ,rfir' * P

Magnat Debon: 
. 11jf U0t*

BST, PMU. ,^È'^Vf,6. .,
Motoconfort:Ar2 *,*e ryNy'

à, ^d,t"

Ctément: lObÈ-
tsoz t N-
(Lrjst naar opgave lffi\\

t*or"*

^/'/

"""

;-)\tX
,/'

àP

'"(,ríít
JY
1d

van de aanmelders!)

Neem een lelijke gnome
en werp deze in een
geschikte rívier...

... met een beetje geluk en
magie krijgt u een

Gnóme & Rhóne. t5



Plat boutje manette(s) zoek!
Het overkomt je allemaal wel eens een keer: je mist een moeilijk te vinden of na te maken

onderdeeltje. En bovendien heb je het idee dat je een soortgelijk onderdeel al eens eerder
hebt gezien. Maar waar? Met veertjes, ringetjes, moertjes en boutjes loont het zoeken

nog wel eens. Vooral de potjes met ongeregeld leveren soms leuke resultaten op" Maar
waar vind ik het platte boutje van de "gasmanette"? Herurie Kuipers uit Utrecht kwam
daar bij toeval achter. In eenvoudige radiator-kranen van de centrale verwarming wordt
de plastic draaiknop vastgehouden door een "platte" verchroomde bout. De maten

kloppen precies, evernls de schroefdraad. Een leuke ontdekking die Herurie niet voor zich
witde houden. Zodoende belde hd voor deze tip de redactie. We horen graag als deze tip
voor u ook een oplossing bl|kt te zijn. ( )

Veren
Via Herurie Kuipers kreeg ik het adres van een veren-fabriekje in
Utrecht. Onlangs heb ik twee keer een aantal veren besteld. Jan-

Coen Dragt maakte op zijn computer mooie tekeningen. (Voor-
beeld hiernaast) Biruren korte tijd had ik nieuwe exemplaren die
alleen door hun veerkracht van de originele veren waren te

onderscheiden. Overigens hoef je geen tekening in te leveren. Er
kan ook naar een voorbeeld gewerkt worden of eenvoudigweg
geeft u de Ínaten van de veer op. Verstandig is om de veren per
post op te sturen. Het weegt meestal btjna niets, dus de verzend-
kosten vallen enorm mee.

Dit adres had
ik jaren eerder moeten hebben want de

koppelingsveren van twee Terrots ble-
ken toch wel erg slecht te zijn. Nu kan
ik de koppeling weer mooi afstellen,
zonder dat de versnellingsbak kraakt,
als je de eerste versnelling in wilt

komt de koppeling niet helemaal meer

j
l4ír

ïiïï3i::" '"
Koppelingsdrukveer
Schaal2:1.
MaÍertaal verenstaal.
Terrot diverse Open.

TEcnmscHE vERENFABTEK Urnncnr B.V.
VmUTBNSE\\iEG 142-LM,
3532 HN UrnBCHr.
TBr.. (030\293.17.70

schakelen. (Als de veren te ver ingedrukt zijn,
los!) Voor de prijs hoef je het niet te laten. <

Hardverchromen

A. MoNnu,IIenncHnoMEN
Zurnprxnn 8

1521 DA WonnrBnvEER
(07s) 28.20.39

De heer Huizen uit Spaarndam stuurt een brie{e naar
de redaktie van de CFM waarin hd kond doet van het

volgende: "Hierbij stuur ik het adres waar ze kunnen
hardverchromen. Mísschien is dit ook voor andere
leden van de CFM een handíg adres. De prijs van
het geleverde is redelijk. " Zelf heeft de heer Huizen
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een zuiger laten ruimen en een aangepaste zuigerpen pas laten maken. tn de drijfstang
moet het small-end nog geruimd worden zodat alles weer als nieuw is.

MARQUTS DEPOSEES

OIJE PoRÍENT
?lurEs us Précr oÊÍAcEÉ83

Datwistualooo
dat u onderdelen niet moet verwisselen, ook al lijken ze op elkaar. Markeer elk onderdeel

zorgvuldig totdat het tijdstip van montage weer is aangebroken. Totdat ik de wielen van

de voorheen beroete Terrot weer wilde gaan inspaken had ik vaak nutteloos markeringen

aangebracht op allerlei onderdelen. Elk boutje in z'n ouwe gaatie. Elk dekseltje op

hetzelfde potje. Bij de sloop had ik zorgvuldig met kraspen de velg van het voorwiel aan

de binnenzijde aangegeven met een V bU het ventiel, het achtenviel aangegeven met een

A. Precies zoals het hier staat! Maar wat wordt een V met een kras er doorheen? Juist!

Nu maakt dat bij velgen niet uit. Als de Íïraat rnar hetzelfde is, dan is voor en achter
gelijk. Ik had brl de Haan spaken besteld die hier en daar iets langer moesten zijn, de

" zwarle serie' was soms wat krap bemeten. Lees de oude nieuwsbrief er nog ÍIaar eens

op na. (Peu 1l;blz.5 met als aanhef "Geen beter vermaak dan leedvermaak")
Gelukkig kwam ik rn een avondje vergeefs spaken achter een wonderlijk feit. U wist het

natuurlijk al, dus u glimlacht: de voorvelg is heel anders dan de achtervelg. De kommet-
jes in de voorvelg zljn op een andere manier naar de voornaaf gericht dan de kommetjes

in de achtervelg rnar de achternaaf. Dat leidde ik uiteindelryk af van foto's die ik zelf had

gemaakt voordat ik de wielen sloopte. Het beste is dat te bestuderen varnf de plaats van

het ventiel. Volg de richting die de twee spaken aan weerszijden van het ventiel maken. U

zttlt zíen dat ze andere kanten opwijzen als u voor en achter vergelijkt. En zo kun je een

hele avond jongleren met spaken en past het allemaal net niet. Twintig spaken waren te

lang en de andere twintig waren te kort. De Haan gaf ik daar de schuld niet van, want ik
had de oude nog liggen. Z4lnddende opdracht keurig uitgevoerd.
Maar een V met een kras er doorheen, dat verwacht je toch niet? De foto's brachten

redding.
Paul Jonkrnan

B-S.A
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Zorl< DE ALoN{BEKENIDE FRaxsB MoToRMERKEN en streep ze in de puzzel weg. De
overgebleven letters vorrnen, van links naar rechts en boven naar beneden, de oplossing.
De letters kunnen vaker dan éénmaal gebruikt worden. De merken staan in alle richting-
en. Goede oplossingen kunnen worden opgestuurd naar Jan-coen Dragt, Frambozenlaan
15, 7322 TH Apeldoorn. Ook kunt u het goede antwoord telefonisch doorgeven. (055)

367 00 63. Goede antwoorden uiterlijk voor 1 1ub. Er wordt een leuke príjs uitgereikt,
waarbij rekening wordt gehouden met wie de winnaar Ís. (Dit moet u positief uitleggen
hoor!) Brj meerdere goede inzenders wordt er geloot. Veel plezier.

La P,q.Nrrm,RE

la Nnvn GD
LUC

SPADA

voG
AGF
ln Mnscottp
LELOIR

FEMINIA

I,E GRIMPEUR MOSER

JANOIR

FOR STAG

cALLTA-coNcoR SCA
FOLLIS ALMA
PAP

OLYMPIQIIE

SPHINX

SAN SOU PAP

NBW MAP

PBRNOT

STYLSON

POPP

CP Ror,Bo
ROMAIN

WASHINGTON

\4'E,RNER

ELAN

GROS

SIA
PIERME

ELER

DEGRE
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S U S A N S o U P A P E o P

A C A T S N A M C R G C S

C R A A C E D A t F R A R

S G D G V G C M H M o E R

C P R o L t C T R U L C L t
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N F o R P A P A U t T A R
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Opmerkelijke beurszaken

&fovo REVoE

Doon: P. Joxxnra.N
In een Moto Revue uit t932 kwam ik
de volgende detail-tekening van een

Terrot 225 cc model tegen. Het bij-
schrift luidt: Het mechanisch gedeelÍe

van de nieuwe 225 cc Tenot. Op dit
model zit het rempedaal aan de rech-
terkant en wordt bediend door de
punt van de voet" Deze schijnbaar
eenvoudige tekening levert toch wel
een paar vragen op. Wat is de reden
om het rempedaal naar de rechterkant
te brengen? Zoveel is zeker: de ket-
ting loopt nu niet meer over het tand-
wiel op de remtrommel, ínaar bevindt
zich nu op een los (groot) tandwiel op

het linker deel van het achterwiel. De
trommel is rechts gekomen. Is deze

verandering toegepast om het wisselen
van een tandwiel mogelijk te maken? Of is het misschien gedaan om nu eenvoudiger een

andere eind-overbrenging te kiezen? Werd rechts reÍrmen populair? Of is het een

combirntie van deze factoren? In ieder geval kan het pedaal niet naar achteren wijzen (en

met de hakken bediend worden) want dan komt het rempedaal tegen de kickstarter.
Uw ideeën over dit probleem zíet de redactie gààrne tegemoet.
Tenslotte nog dit. Ook in vroeger tijden vonden er vele veranderingen plaats op een

model, vaak binnen één jaar. De opmerking dat de 'Japanners' pas begonnen zijn om
ieder motor-model jaarlijks (volgens sommigen wekelijks) te veranderen, is volledig
onterecht. Iedere 'Franse' hobbyist is er uiteindelijk achter gekomen dat oppervlakkig
overeenkomende onderdelen lang niet altijd passen. Noem het maar vooruitgang, noem
het maar evolutie. Het houdt de hobby in ieder geval boeiend.

Het bizarre object, dat hier-
naast is afgebeeld komt ook uit
Moto Rewe. Het ding doet
me nog het meeste denken aan

de Vlaamse komiek Urbanus.
Deze kwam enkele jaren gele-

den met een aërodynamische
wielrerurers -muts het podium
op. De toeter op zijn achter-
hoofd had een lengte van min-

83r
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stens een halve meter en had een peen-kleur. Voorganger van Urbanus, Oscar Egg, had

n 1932 het idee om zo'n rare toeter achter de rug van de wielrenner te monteren.

Monsieur Oscar hield er rn 1932, zo schijnt het, een overtuigend verhaal bij.
Het blijft me trouwens verbazen dat in het moderne wielrennen niet meer met aërodyna-

mrca geëxperimenteerd wordt. Ik weet dat stroomlijnkappen en dergelijke in het regle-

ment verboden zijn, maar enkele races (ur een vrije klasse) zou het wielerpeloton heel

snel van uiterlijk doen veranderen. Bij alle twee- en vierwielers tenslotte, gaat de meeste

energie zitten in het verplaatsen var lucht, dus iedere winst op dat terrein levert direct
"sportieve" resultaten op. ( )

f)resch
Goedendag Franse motorvrienden
Zoals u weet ben ik in het bezit van een Motobécane 1924.Ik ben aI zover met hem dat

hij al een beetje spuugt (loopt), dus na de keuring wil ik ook een keer een tochtye gaan

maken (met wind mee natuurhJk). Maar ik heb er sinds kort nog een motorfiets bij
gekocht en wel een Dresch; met bandaandrUving en een soort bomtank onder de bovenste

framebuis. MUn yraag luidt: heeft u hiervan enige documentatie of afbeeldingen. Ik zou

gaarne kopieën willen hebben als ze in uw archief aanwezig zryn. Bry voorbaat dank. De

reden om twee motorfietsen te hebben? Twee dochters dus twee fietsen. Viva la France.
Rob van Trier
Troubadourplein 6, 5021ED Tilburg. Tel. 013-542.49.95

NascunIrT RE,DAcTIE:

Op de achterkant van het briefje stond bovenstaande gedetailleerde tekening afgebeeld. Ik
wil aan de archiefbewaarders vzur de club via deze ongewone weg vragen om te proberen

l\
I

om Rob zijn informatiebehoefte te bevredigen.
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Barneveld
Onderdelenbeurs
Zaterdag 9 november L996
H. Van Maaren (0341) 4235 09.

Tevens bijeenkomst CFM in aangrenzende sporthal.
Ontmoetingsplaats voor leden, koffie, j aarvergadering, bijpraten.

Op veler verzoek aanvang verplaatst naar 13.00 uur. (was 1 1.00 uur)

Alvast reserveren ttClubmorgeno'
Zaterdag 11 of 18 januari 1997 Verdere inforÍnatie blz. 13 en 14.
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Een kleine impressie; Sallanches L996
Eindelijk is de grote dag aangebroken: woensdag 7 augustus 1996. Het vertrek naar
Sallanches in Frankrijk. Samen met Hans van der Greft ga ik op weg. Volgens de

uitnodiging worden we uiterlijk vrijdag op de camping in Sallanches verwacht. Voor de

zekerheid heeft de grote promotor (Ton D.) enkele routebeschrijvingen bijgevoegd. We
mochten eens verdwalen in dat grote franse land....
De auto is volgegooid met wat kleding, tent, kookgerei, eten en drinken. Op de aanhang-

er staan twee TERROT motoren vastgesjord; een Terrot van Hans en een van Peter Vink.
De heenreis verloopÍ zeer voorspoedig. We hebben schitterend weer. Eenmaal voorbij
Luik wordt de omgeving ook steeds mooier. We hoeven ons niet te haasten, dus gaan we
ook gedeeltelijk binnendoor. De nacht wordt doorgebracht op een rustige camping in
Clefrnont (in de Vogezen). Donderdag gaan we weer vroeg op pad. "De jongens" (zo

worden de motoren liefkozend genoemd) houden zich goed op de soms hobbelige franse

binnenwegen. We vervolgen onze weg via Besancon en Genève om uiteindelryk in
Sallanches uit te komen. De begroeting op de camping is hartelijk. De tenten worden
opgebouwd en ingeruimd. 's Avonds worden de plannen voor de komende dagen met
elkaar doorgenomen.
Zaterdagochtend ga ik in alle vroegte met 5 anderen rnar Chamonix. We gaan daar met
een kabelbaanlift naar de Aiguille du Midi. Op een hoogte van3.842 meter in het Mont
Blanc massief. Het is een overweldigend mooie ervaring voor iemand met hoogtevrees!
DankzU het mooie, heldere weer hebben we schitterende uitzichten op de diverse
bergtoppen. Het is een hele aparte ervaring zo midden in de sneeuw op 10 augustus.

Eenmaal terug op de camping worden de voorbereidingen getroffen voor de barbeque.
Met een groep van zo'n 18 personen zitten we gezellig bijeen. Er wordt heel wat
afgepraat en gelachen in die grote kring, totdat......het onweer losbarst. Geweldig, wat
kan dat tekeer gaan tussen die bergen.
Zondag, de dag van de expositie. Met alle deelnemers gaan we op de oude motoren op

weg naar Le Fayet. Daar aangekomen worden we begroet door Yves Descombes. Dit is
de organisator van deze expositie van oude automobielen en motoren. Yves heeft een
grote voorraad aan gerestaureerde motoren op deze dag uitgestald. De acht exemplaren
van de nederlandse deelnemers krijgen een apart plekje toegewezen. Er is veel belangstel-
ling van de lokale bevolking, ondanks het druilerige weer. Later die middag wordt er een

ride door de omgeving gereden. Enkele standhouders doen die dag goede zaken; er
worden een paar mooie koplampen en een conjuncteurdisconjuncteur (onderbreker) op de

kop getikt. Kortom, een geslaagde dag.

Op maandag wordt door enkele enthousiaste rijders een rit gereden op de motor. De route
gaat door de mooie en vooral bergachtige omgeving van Sallanches. Onderweg moet
gesleuteld worden aar een van de motoren. Tja, de oude beestjes hebben hier flink wat te
verduren. Maar dat mag de pret niet drukken. 's Avonds zijn we uitgenodigd bij Yves
Descombes. HU wil ons wat van z'n ongerestaureerde verzameling laten zien. Het is een
indrukwekkende voorraad aan oude auto's en motoren; opgeslagen in enkele loodsen. Ik
heb een enkeling zien lonken naar deze "juweeltjes". Als dank voor de deelname aan de
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Voor de liefhebber: (gratis)
Vier Tl-lichtbakken met reflectorkap
(grUs). Elke bak kan drie buizen bevat-
ten. De achterzijde is open! Tevens een

universeel dakraam voor een
"dakparmendak" (Ubbink type
UNVI), eeht glas: 56 x 45 cm. Totale
afrnetingerr 71 x 70 cm. + loodslab.

P. Jonlanan (055) 522.03.27 "

Te koop
Terrot badge in zes kleuren. Hoge kwaliteit, zwarte ondergrond, zllve
ren letters. Logo uit het begin dertiger jaren. Geschikt om op kleding of
een (leren) jas te naaien. Uit voorraad leverbaar. F 12,50 incl. verzend-

kosten. Bestellen door het geld over te maken op rekening van de pen-

ningmeester. (zie achterkant "Peu') onder vermelding van badge.
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W
Te koop
Dollar Chaise 350 cc kopklepper uit ongeveer 1932. Volledig gerestaureerd. Een

prachtige motor. J. Peters Dalfsen. (0529) 43.50.23

Ik zoek
Terrot einddemper, lange uitvoering. (Zie
afbeelding)
H. Kuipers (030) 294.89.86

Te koop
Eén van onze oudste clubleden biedt te koop

aan zlln Terrot IISST 350 cc Kopklepper 1930. Betrouwbaar; netjes om te zien De

motor is al erg lang in Nederland. Er zijn lange reizen mee gemaakt, niet in de laatste

plaats naar het land van Marianne.

Jaap Admiraal, Buitenrustpad 10, 1097 MV Amsterdam. 020-6684890.



F-jes en L-letjes
Martien Beelen heeft op de vrrydagse Vehrkel lang en intensief gesnuffeld rond een

Terrot. Het ding stond aangeprijsd met als modelomschrijving L. Voor kermers dus een

175 cc tweetakt met uitwendig vliegwiel. Toch waren er twijfels. Veel clubleden hebben

daarna ook deze motor bekeken. Boeken van de clubstand erbij gesleepd en plaatles

opgezocht. Het leek toch echt een F (dus een250 cc tweetakt met een wat groter

uitwendig vliegwiel). De remstargn ar het achterwiel, het zadel, de lasdrager en andere

dingen leken het eerste idee te bevestigen. Interessant.

Op 11 november kreeg ik een telefoontje van Rob Sprenger uit Amsterdam: "ik heb een

motor gekocht die jr1 wel kent". Het onderzoek kan dus in alle rust vooftgezet worden

want de F? is nu in het bezit van een CFM lid dat volgend jaar dolgraag mee wil rijden

op onze traditionele vierde cluMag-rit. Gefeliciteerd met de aankoop" Echt een mooie

fiets die veel aandacht zal trekken. Naast een L moeten de verschillen voor iedereen toch

echt duidelijk zichtbaar worden.

3 CV - 2 Ternps 250 cc'

":ï,#ï
/ 

t'

Terrot Ope FT 7 3 C.V. Tourisme 1928 tweetakt motor 67 x 70. (De L 57 x 68)

Versnellingsbak met twee versnellingen. (ook ín drie versnellingen leverbaar FSS, FfC
en FSC) Er hoorí een kastje aan de lasdrager te zitten waar een bínnenband in
opgeborgen kan worden. De FT 7 was het basismodel met een príis van 3650 FF. De

FSS was 4350 Ff . Q9 Vo duurder) De FTC en FSC kostten 4450 FF" (+ 22%)
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Motorfietspark Yoor 1950
Er zrln in ons land 308.469 geregistreerde motorfietsen. Het is logisch dat de meeste

daarvan na 1980 gebouwd zijn. Voor de Club Franse Motoren wordt het pas interessant

om te weten hoeveel motoren er daarvan vóór 1950 gemaakt zijn en nu (nog/weer)

geregistreerd zijn in Veendam. Dat blijken er 4.071 te zl1n. Hieronder een overzicht van
de aantallen in jaarklassen.

19ffi-1909:
1910-1919:
L920-I9292
1930-1939:
1940-1949:

21 motorfietsen
ongeveer 100
ongeveer 300
ongeveer 900
ongeveer 18fi)

(veteraan)
(veteraan)
(veteraan)
(veteraan)
(klassiek)

Schatting 1

De omvang van de gekentekende veteraan-motorfietsen in Nederland bedraagt dus ruim
1300 stuks. Ik kan helaas geen opslitsing geven in merk of land van fabricage Ínaar laat ik
eens voor het gemak aannemen dat een lqvaÍt van de motorfietsen uit Frankrijk komt
(bUna allemaal recent ge'importeerd), dan praatje over ruim 325 Franse motorfietsen met

een kenteken. En dat getal tijkt aardig te kloppen, hoewel mijn schatting wat aan de hoge

kant zal liggen.

Schatting 2

Het aantal niet-gekentekende motorfietsen zal. behoorlijk groot zijn. Ik denk dat naast

iedere motorfiets mét een kenteken er zeker twee in Nederland zí1n zónder. Blj handela-

ren en verzanrelaars staan soms heel wat motorfietsen opgesteld zonder registratie. Maar
darr bhjft de omvang van het Franse motorfietspark toch nog beperkt tot.975 stuks, zeg

Ínaar L000 Franse motorfietsen in Nederland. Een betrekkelijk klein aantal.
Aardig om op te merken in dit verband is nog wat je eigenlijk als motorfiets meetelt.
Lmg ruet elk frame heeft nog een motorblok, versnellingsbak, spatborden, enz. Nauw-
keurig inventariseren is onmogelijk en dient geen enkel doel.

Het is zeker dat mensen zoals ik, die dagelijks met het Franse tweewielige kwaliteits-
produkt te maken hebben, vaak dezelfde exemplaren tegenkomen. En dan kom je ook
steeds weer dezelfde "koppen' tegen. En getuige mijn enthousiasme blijkt dat ook flink
mee te vallen..

Getallen: bron CBS 1995.
Paul Jonlanan. he ,fftoyetr
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Onderhoud en voorwaarden
voor de afstelling Yan de koplamp
In Marchal koplampen kom je bij inspectie en restauratie vauk een papieren sticker
tegen in opvalbnd goede staal met een Franse tekst die hieronder in vertaling staal
qfgedrulct. Helaas was de sticker op geen enkele wijze te kopiëren doordaÍ de zacht-
groene achtergrond en de kleine zwarte Letters volledig zwarí werden of in het gunstigste

geval biina volleilig wiÍ op een wiÍte achtergrond. Hier de tekst:

1. Gebruik, om het beste rendement te krijgen, de glanzende MARCHAL
lampen No.7 of de fijnkonelige No.8, of bij gebrek een aanvaardbare

larnp.

2. Voor het monteren vÍrr de koplamp op de auto handelt u als volg[:
a. Breng het voernrig norrnaal geladen op een vlakke en hori-

zontale ondergrond, zcdlat de rechter en de linker wielen op

gelijk niveau zijn.
b. Controleer, tenvijl u zich voor de spiegel van de koplanp

plaatst om af te stellen, dat de groeven, of de middelste

verticale tekening goed zijn loodrecht naar de grond en niet
schuin naar rechts of schuin naar links hellen.

c. Meet de hoogte van het centÍum van de spiegel tot aan de

grond. Ze moet in de buurt van de 90 cm zijn, in geen geval

mag de koplamp op een punt hoger dan Im20 bevinden, of
op z'n minst 0 m 60 van de grond.

d. Plaats een schietlood in het oog van de bovenste kraag. De

onderste kraag moet tegen de draad van het schietlood ko-
men.

NOTA: Om de hoek van de koplarnp te wijzigen draait u de bevestigingsmoer

van van de koplamp licht los, en nu stevig vastdraaien. Blol<keer de

koplamp als de afstelling klaar is. Controleer of de afstelling nog klopt.

De hierboven opgesomde lampen zijn op zodanige wqze gemaakt

dat verlichting van de weg (dinrlicht) en de signaalverlichting (groot

licht) goed zijn afgesteld waluleer de koplamp op de zojuist aang-

egeven wijze geplaa1st ig.
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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 verschrjnt onregelmatig ongeveer vier keer per jaar.

Inbreng, op wat voor manier dan ook, kan telefonisch, schriftelijk
en tijdens de bijeenkomst op de dag van de rnjaarsbeurs van Barne-

veld.

Voorzitter: Ton Dorland, Veldstraat 15,3881 JM Putten. (0341) 36 13 52

Secretariaat en eindredactie nieuwsbrieven:
Paul Jonkrnan, Zwolseweg35,7315 GG Apeldoom. 055) 522 03 27

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

$ï:ï*:Ï :X^i3lïï, archier en de nieuwsbraden kosrendekkend in
stand te houden. Per jaar wordt bezien of de contributie voldoende is.

per bank: 67.02.28.885
J. Stomp, Hogeddk 106,2861GD Bergambacht

\4ededeltuglClub voor Franse Motoren

per postgiro: 60.0(X)
ING-bank, Gouda

Medcdelm& t. g.v. 67 .02.28 .885, J. Stomp, Bergambacht.

Algemeen bestuurslid:
Henk Kaajan, Schelpkreek9,8032IE 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 Franrbozenln 15,7322 TH Apeldoorn. (055) 367 00 63

Redactie Nieuwsbrieven:
Paul Jonkman (eindredaktie, opmaak) Adres zie hierboven.
Jan-Coen Dragt Frambozenln 15, 7322TH 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)
Kop[i: Getypt of geschreven. Nog liever op DOS-floppy.

Sluitingsdarum koprj: Rond 15 december; misschien later. Bel!


