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Bii de voorpagina:
Zonder enige twffil een meester-werk van de affichelekenaar van Terrot & Cie:

Maurice Tamagno. De getoonde Motorette is waarschijnliik een model uit 1909.

Een van de affiches laag aan de onderkant rechts (man met klakhoed) schijnt niet
bewaard te zijn . . .

Afbeelding en onderschrift vertaald uit:
Histoire de Terrot (blz. 47)
Daniel Pallegoix
Editions Claude Reynaud
(Een uitputtend boek over de geschiedenis van de Terrot-fabrieken in Dijon; kleine letters en veel tekst.

Behoorlijk wat afbeeldingen; alleen zwartlwit 218 blz.)

Redaktieadres en overige inlichtingen:
P. Jonkman, Zonnenbergstraat 33, 7384 DK Wilp-Achterhoek
Tet. 055-32.32.66.7 Fax. 0571-276852 (o.v.v. P.Jonkman privé)

Sruitingsdatumkopry: Uiterlijk maandag 2 juni 1997
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Restauratie Yan een benzinetank

Het probleem is genoeg

zaam bekend: de te res'
taureren tank goed

schoon gemaakt, einde-
lijk bevrijd van oude

resten bezinksel en ver'
gomde benzine, de tqnk
en-kele dagen uit laten
wasemen, dan primer,
plamuren, schuren,
plamuren, schuren,
plamuren, schuren,
plamuren, schuren,
plamuren, schuren,
plamuren, spuiten, bie'
zen, trAnsfers spuiten,
en weet ik niet wat voor
behandelingen daarna,
benzine erin en de lak
komt er subiet vanaf
bladderen. Het liiken
soms wel kauwgombel-
len. Merde!

Er zijn een aantal oplossingen om problemen als

hiernaast beschreven, te voorkomen.
- Een eerste srmpele oplossrng is de alom bekende

polyester-coating die als twee-componenten-nateri-

aal o.a. door Jan Bosveld wordt verkocht. f35,:
excl. verzending. Op beurzen staan soms anderen

met "hetzelfde" maar aanzienlijk goedkoper. Plan

ruim van tevoren, dan kun je kiezen en wat (ver-

zend)kosten besparen. De verwerking van de coa-

ting is simpel maar hier volgen toch een aantal

pundes die ergernis voorkomen:

1) er wordt een groot en een klein glazen

flesje geleverd. Voor het mengen kieper je de in-

houd van het kleine flesie in de grote, schroefdek-

sel er weer op en je kunt nu goed schudden . Zorg

dat het vertrek goed op temperatuur is, dan is het

mateiaal w at zachter. Geb ruiks aanwij z ing en s te 1-

len voor om een derde potje erbij te nemen, daar

beide andere potjes volledig in te legen, en dan te

schudden of te roeren, orurodig zoals uit het voor-
gaande blUkt.

2) als je de polyestermassa in de tank hebt

gegooid begint een geduldwerkje. Doe eventueel

iets op/in de tankopening zodat je minder last hebt

van de staxk. Het schudden duurt minstens 40

minuten, gebruiksaanwijzingen zijn hier veel te

optimistisch over. Daarbij gebruik ik nog een fÓhn

om de tank warm te maken, anders duurt het har-

den nog langer. Zet de tank eventueel schuin weg,

de laagste plaats daar waarje de sterkste laag wilt
hebben. @ijvoorbeeld de voor-onderkant) Besteed

wat zorg aan het ontstoppen van de gaatjes. Ik laat de tank enkele weken staan zodat het

polyester goed uit kan harden.

3) lak en polyester reageren direct met elkaar. Je krtjgt er doffe plekken van.

Breng eerst de coating aan en lak dan de tank. Trouwens: geen enkele laksoort, ook niet

twee-componentenlakken, kunnen tegen benzine. Pas na een half jaar worden de moderne

2K-lakken benzine-resistent. Leg nooit op een pas gespoten tank een kleedje om de winter

door te komen. Het kleedje hecht zich vast in de nog uitwasemende laklaag van de tank.

- Een tweede simpele oplossing om verrassingen te voorkomen is het afoersen van de

tank in een waterbad. Monteer benzinekraan, benzinedop, eventueel overstroomkanaal of



wat dan ook, stel de compressor in op 3-4 bar (atmosfeer) doe een stukje benzineslang op

de uitstroomopening van een luchpistool, druk deze over de benzinekraan en duw de tank

vervolgens op z'n kop onder water (eventueel srukje voor stukje). Als bij een lekke fiets-

band komt nu elk gaatle en haarscheurtje te voorschijn. Via de opening in de talkdop
ontsnapt een forse hoeveelheid lucht. Kijk toch ook goed rond bij de vulopening, want

een lekje in het soldeerwerk aldaar (bijvoorbeeld bij de Terrots met hoog opstaande

kragen) kan later tijdens het rijden de lak flink beschadigen. Let op: voer de druk niet te
hoog op want de taxk kan uit elkaar gedrukt worden. Ook haarscheurtjes in de koperlege-

ring zijn perfelct op te sporen, zelfs haarscheurtjes onder een chroomlaag.

Succes met de test. < > Paul.

Controle-tips voor de carburateur
Toch demonstreert dit voorbeeld de uitwissel-

De Engelse AMAL-carbura- baarheid van onderdelen' maar pas op; de

t .., .

teur werct tn Í.ranKnJK tn standaard-instellingen van de carburateur moeten
tt

ncenile geoouwd door natuurlijk wel nagestreefd worden. Door andere

AMAC en Gurtner. Onder- onderdelen te monteren verandeft meestal ong-

cteten van bercte merKen zun emerkt de standaard-instelling. Je mag er vanuit
tt

onaerttng uttwisselb&ar. zo gaan dat vroeger veel onderdelen verwisseld zijn,

heb ik een complete AMAC kapotte delen werden vervangen, als de motor liep,
L

race-carDuroleur, maar nq dan was het wel goed'

deksehje van een Gurtner op Behalve het feit dat u dus bedacht moet zrjn op

de vl.otterbak. Het hoort na- afivijkingen' volgen hier een paar punten waar u

ruurtur n et, aIS rcmana nog vrij eenvoudig op kunt letten:

eens een deksehje heeft . . .
Vlotterhoogte
Een citaat: "Wi demonteeren hiertoe den carbura-
tor van den motor en verwíjderen de vlotterkamer

van de mengselkamer. Vervolgens demonteeren wi de onderste moer van de mengkamer
(den z.g. mengkamer-bodem), waarna wij met behulp van den plugbout deze bodemmoer

weer aan de vlotterknmer bevestigen. " Nu is met enig gelcroei de vlotterhoogte goed te

controleren. Sluit met een stuk flexibele slang de talk aan op de vlotterkamer, hou het

carburateurdeel waterpas, doe de benzinekraan open, de vlotter hoor je waarschijnlijk
omhoog ritselen en'. "Stroomt de benzine over den rand (van den bodemmoer), dan komt

ook in den carburator de brandstof te hoog, zoodat men de naald of eventueel het deksel

van de vlotterkamer zal dtenen te vervangen. Mogelijk is ook de vlotter zelf lek, hetgeen

vastgesteld kan worden door dezen te schudden. De aanwezígheid van benzine ín den

vlotter kan dan dtrect worden gehoord. (zie de afteelding)
Een andere mogelíjkheid is dat de brandstof te laag onder den rand blijft staan, hetgeen

niet meer van ca. 2 mm rutg bedragen. In zulk een geval is er mogelíjk sprake van dat
men te eeniger rijd een verkeerd type vlotter heef-t gemonteerd of mogelijk zelfs heefi
getracht het niveau te veranderen. Denkt u er wel aan, dat dit niveau steeds onveranderd
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moet bltjven! Eventueele noodzaak voor het veranderen van dit brandstof-peil wijst op

andere fouten, welke dienen te worden verholpen " De twee citaten heb ik onderbroken

doordat de geciteerde schrijver de benzine uit een potje in de geopende vlotterkamer laat
lopen. Doe dit echter toch op de door mij voorgestelde manier. Je controleert dan

rnmeldk ook meteen of de vlotter goed afdicht, of de naald niet te lang is (denk aan de

mogelijkÍreid dat vroeger dit slijtage-onderdeel bij vervanging door een iets te lange makd

is vervangen), bovendien kun je het proefje meerdere keren snel herhalen, door de

beruine uit de "bodemmoer" te kieperen. Let bij de hele procedure op brandgevaàr. Denk

aan statische elektriciteit (kleding) en een goede ventilatie. (doe het bij voorkeur buiten)

De meest waarschijnlijke oorzaken van de verkeerde vlotterhoogte z71n:

u[Jrlt*noatd

bool*nrosf,
hraelrro-nive-q" tJ utofte*

De benzine mag net niet over de rand van de bodemmoer stromen.

- verkeerde vlotterbak (let op de hoogte van de knik in de verbindingsarm, zie de

bak te ruilen voor een bak die wel op uw bpe carburateur hoort, andere oplos-

singen leiden m.i. tot gelcroei)

- verkeerde vlotter (AMAC heeft andere bevestiging op groef naald dan Gurtlrer;

AMAC twee parallel opgesoldeerde stalen draadjes; Gurbrer een ingenieus lipje,

werkend als een soort haarspeld. Op zich zijn de vlotters wel onderling uitwissel-
baar, het AMAC lipje is met enig beleid zelf te maken en te solderen op een

Gurtner-vlotter)
- verkeerde vlotternaald (Te lang: inkorten kan zonder probleem. Maak hem niet

te kort, zodat hij uit de geleiding van het deksel kan schieten)

- verkeerde vlotterbakdeksel (geen probleem, mits de naaldlengte gecontroleerd

wordt)

--t..--róI t .. .
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Iloofdsproeier
Met de hoofdsproerer (zie afbeelding hiernaast) werd nogal eens gerommeld. Als
onderdelen worden uitgewisseld, werd vaak het slechte lopen geweten aan een verkeerde

ho ofdsp ro eier en verkeerde sproeiernaaldhoo gte .

Vaak kun je in de dokumentatie nog wel de

originele sproeiermaat vinden. Een moderne
Keihin-sproeier (te koop in moderne motor-
fietszaken) past ook prima in uw oude AMAC
of Gurtner. De prijs is ongeveer f 7 ,:. Draai
eerst de sproeier met de hand vast in de

sproeierhouder, mocht het een verkeerde zijn,
dan wordt het zachte schroefdraad niet be-

schadigd.

Het experimenteren met de hoogte van de

vlotternaald wil ik hier verder niet beschrij-
ven. Dat is vrij eenvoudig te testen.

Lekkende carburateurs
Op ritten zie je carburateurs nogal eens lek-
ken. Dat is vaak op eenvoudige wtlze te ver-
helpen. Zorg voor goede pasvlakken aan: de
"bodemmoer" zowel bovernan als onderaan,

de onderzijde van de gasschuifgeleider, de

aansluiting boven en onder van de vlotterbak.
Voorzie de afdichtingen van fiber-ringen.
Fiber-ringen zijn rode "karton-achtige" ring-
en. Deze ringen zlln zacht zodat ze goed mee

vonnen met de pasvlakken van de carbura-
teur. Gebruik in geen geval massieve koperen
ringen, die zijn te hard. Het zachte messing

van de schroefdraad van de carburateur-on-
derdelen wordt sneller kapot gedraaid dan de

koperen ring het pasvlak afsluit. In de bodem-
moer kun je zelf een ring van een pakking-
materiaal knippen, snijden of slaan. Hou de

dike van de oude pakking aan.

Cttaat uit: "Wat wry van onzen Amal nog NIET wisten"; carburatietips van "practicus

b12.1186-1188 en 1222-1223. De naam van het Nederlandse tijdschrift is helaas onbe-

kend. Wie kan de redactie helpen?
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Vun baryen naar beneden: gasschuif
met veertje en sproeiernaaW, daaron-
der de naaldsproeier en de hoffi
sproe ier.



MBK en Peugeot
De motorscooter is in opmars De bromscooter is al een trend. Door de veranderende
Europese wetgevurg moet het mogelijk worden dat mensen met een B-rijbewijs (auto-

rrjbewijs) een motor mogen gaan besturen tot 11 kW. Dit komt overeen met motoren tot

ongeveer I25 cc. Sinds 1 januari 1996 mag dat al ur Duitsland rndien je je njbewijs hebt

gehaald voor 1980. Franknjk en Italië doen het al langer. Nederland zou moeten volgen

als Europese wegeving Europese wetgeving zou zrjn.

Natuurlijk zien fabrikanten van motorfietsen en bromfietsen hier een uitdaging. Als in
vroeger tijden wordt ingesprongen op gevolgen van wetgeving. Zo vtndje nu dus de

bekende merken MBK en Peugeot op de markt verschijnen met motorscooters.

De Peugeot SV125 is een luchtgekoelde scooter met een vennogen van 6,27 kW (7000

em); is 99 kg; buizenframe; schommelarm en telescoopvering voor; achter een zweefarm

mt dubbele telescoopvering. De remmen: voor twee schijfremmen; achter een trommel-
rem. Beide banden hebben de maat 100/90-10 (:56J). De prijs is f 6.695, :
MBK is op brom-scootergebied een bekend merk maar ook de Peu-lezers kennen de

oorsprong van dit Franse merk goed: Motobécane. Sinds 1986 is het beroemde Franse

merk uitverkocht aan Yamaha. De kwaliteit van de produktet zal dan wel vooruit gegaan

zijn, echt Frans kun je het niet meer noemen. De MBK-fabriek maakt brom- en motors-

cooters voor de Europese markt. De produkten van MBK worden in Nederland zelfs

onder de rnam Yamaha verkocht omdat MBK niet in Nederland wordt vertegenwoordigd.

Verdere gevevens ktrnt u krijgen bt1 de Yamaha-dealer.
Zo ziet u maar: het ontstaan van bepaalde (lichte) motorfietsen is door de tijden heen vaak

aftnnkelijk geweest van wetgeving. De reden om dan een lichte motorfiets te kopen zal

tegenwoordig lang niet altijd meer een geld-probleem zljnmaar meer een file-probleem.

Naar mij bekend hadden de mensen daar voor 1940 nog geen last van!

Importeur Peugeot: vanderHulst Nederland BV, Wageningselaan 10, 3903 LA,
Veenendaal. Tel. 03 18-5 1.9L32.
Importeur Yamaha: Yamaha Motor Nederland BV, Postbus 75033, Il17 ZN Schiphol.
Tel. 020-654.60.00

Bron: Motor 43;23-30 okÍober 1996.

Van de voorzitter
Hopelijk hebben we allen van een fijne Kerstdagen en een gezellige jaarwisseling kunnen
genieten en hebben we de nodige uurtjes in het prutshok kunnen doorbrengen: een

onderdeel tot maximale glim kunnen brengen, iets nieuws gemaakt, gekeken hoe dat ook

al weer zat met die spaken,"waarom past dat nu niet" . Zelf kan ik dan ook wel eens een

tudje voor me uit zitten staren om alle klerne en grote probleempjes eens rustig te



overdenken. Met de prjp in de mondhoek en een stuk carburateur in mijn hand gaat het
denken dan soms heel gemakkelijk en dan geeft het prutshok rust en ontspanning.'Dat is
toch ook de bedoeling, nietwaar?

Bestuurlijk is er
binnen de vereni-
ging niet zo veel
te vertellen. Na-
tuurlijk is er wel
't een en ander
gebeurd, maar
niets echt schok-
kends. Alleen de
geplande zateïdag
in het centrum des

lands waarbij we
een reeks onder-
werpen bij de kop
zouden nemen om
zodoende met 1

name onervaren
leden op het spoor
te zetten, kon niet
doorgaan. Er wa-
ren 4 inschrijving-
en.

Het aantal leden is
weer toegenomen;
ook mensen met
leuke of interes-
sante gegevens:

een nieuw lid met
een Franse vrouw

ftan dus goed Frans); iemand met een (eerste binnen de vereniging) René Gillet 750

enzovoort.
Binnenkort onfvangt u allen (dat moet) een exemplaar van de na de vergadering in
Barneveld aangepaste Statuten en Huishoudelijk Reglement. Na goedkeuring door u en

een notaris is de zaak dan officieel (hoewel ik me kan voorstellen dat u dat allemaal niet
zo interessant vindt).
Ik hoop echter wel dat u in grote getale naar de voorjaarsbeurs komt in Barneveld en
's middags op orue bijeenkomst versóijnt om de hele zaak "af te timmeren". Dit moet
niet te veel tijd kosten. Het doel van die dag is om alle nieuwe leden te leren kennen,
deze kennis te laten maken met de overige leden en om informatie uit te wisselen.

CïCtÊSsllOTOll
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Ook zal "Monthlóry" aan bod komen. Ik heb van verschillende mensen al positieve

berichten gehoord over deelname.
Ik hoop toch dat we met een groot aantal mensen die kant op gaan en er 1 à 2 nachten

kamperen.

De verschijning van 'Un Peu de Tout' heeft even op zich moeten laten wachten. De

redacteur (Paul) moest verhuizen en z'L nieuwe huis opknappen en dat kost tryd. Boven-

dien hebben zijn kinderen benen gekregen om voor het lopen te gebrurken en dat doen ze

dan ook volop. Het is ook erg moeilijk om het in elkaar schroeven van het blad door een

ander te laten doen, dus moest alles "even" wachten.

Noteert u allen vast de datum van onze jaarrit rn de agenda. Als het aan ons ligt, gaan we

minstens met 30 à 40 motoren rlaar Wilp. Het moet echt een spektakel en een motoren-

feest zijn voor man en vrouw; een dag die door iedereen met een sterretje in de agenda

voor het volgend jaar wordt gezet.

Dan rest mij nog u veel sleutelplezier te wensen; mooi weer, zodat het spul de weg weer

op kan of een eerste start kan worden geprobeerd. (Bij Ton Rietbergen lukte dat niet bij 8

graden vorst)

AGENDA VOOR DE BIJEENKOMST OP 5 N,PNIT IN BARNEVELD
Plaats: spofrhal dichtbij de beurs. Vermoedelijk boven, dus aan het einde van de hal de

trap op!

13.00
13.30

14.30
15.00

Aanvang met koffie; kennismaking
Vergaderdeel:
a. Statuten en Huishoudelijk Reglement
b. Activiteiten 1997:

- Monthtéry
- Jaarbijeenkomst en jaarrit

c. Bestuursmededelingen
Rondvraag
Sluiting Yergaderdeel

Greut'n uut Putt'n

TEiIT ES INDIVIDUELLES
Poids 1.600 gr.

N'ACH ETEZ PAS DE SIDE-CAR ! ! !

Aptixésallermeillrur:' ,**4 SanS aVOit VU leS SideS R(}Ynprixésarerrneiltrur;. _".C* SanS aVOil VU leS SideS R(lY

/%TOURISME 1.950r..

SPORT . . 1.450t''
Complet aYec pneu. ( Ns pas conÍordre)

"lgents demondés - Calalogue Gtatuil
: Í64. Rue d'Alósla. PARIS (l4c)
' 

66, ru' Rrspail. CHÀRE\T0lillEÀU-Vaus.36-?9

125 ','

cÁlloT PIrÀlrT

"Le Pirate"



Moeren en carburateur gezocht
Er zíjn enkele leden díe al langere tíjd íets zoeken. Zo zoekt Ted Swaalf voor zíjn Terrot
ETD (125 cc) een carburateur van het rype 903/065 (of AMAL-equivalent) of van Gurtner
het type 913/066. Hij zou er bijzonder mee geholpen ztjn, want de huidtge carburateur
laat de motorfiets wel lopen, nnar door overstromen van de vlotterkamer (bij dít type

carburateur schíjnt het een lauaal te ztjn) slaat hij al snel af. Al van alles geprobeerd.

Ook tips en trucs of een echte oplossing ís van harte welkom

Jan van Bommel zoekt moerenvoor de achteras, % duíms, 26 gangen (linkse draad) en

ook moeren 1/4 duims j0 gangen voor bijvoorbeeld het tandwiel van de achteras. Wie

kan hem helpen? Het laten mnken door een professional bleek (bijna) onbetaalbaar tnnar

misschien ís er een eenvoudíge oplossing binnen de club voorhanden.

Aarzel niet om Ted of Jan te bellen of geef mij even een berichtje. Zo, en dan ben ik ook

mijn belofte weer nagekomen yan de augustus-Vehikel waar beide leden me spraken over

deze problemen. fed (023) 533.31.38; Jan (0416) 661778

Si vous désirez posséder un éclairage sérieux et
puissant sur voire B.M.A,, équipez.la avec les nouveaLrx
projecieurs à coubie am0ouie, avec contact à plots,
breve'ié, monté sur bakélite, que vient de mettre au
point la grancle marque " LUXOR ", Support pour

guidon a\.1ec co lliers orientables, brevetés.

frois modèles différents :

I r o)í et 130x evec pile
intérieure.

130Y san: oile intérreure.

cabr. tólé, réelle
I l, rue SolÍérino,

démonstration, à

EXIGEZ-LES DE VOTRE FOURNISSEUR HABITUEL

TRÀlZtT et Cle,Fabricants, 32, Rue deCambrai - PÀRIS (XIXe)

3.500
2.500
2.200
3.000
2.800

2.700
Reims,
Ouvert

Voug roulerez Dar tous les temts
et Bn louto sécuritó avec

LA VISIONNETTE - krrtte
spóchle brcvetóe contro la plule et h buér.

Eriger-ir de v0trs Í0urnhs0un hbihrl,
L. CRETIN-BILLET & FILS. fabdartr
Usine du Fenandne - Morer-du-Jum - Notic.h,

qu'un sinrpl<: rodoir ir
picrrc nc sttÍïit J)as Í)olrr
fairc un bon róalisaqe. il
ne permet qu'un gl:rcrrge
de cylindre. Ce qu'ilfaut,
c'est un outillagc deJrré-
cision modernc. Vous le.'?ï:;.., 

LATSCHA
SPECItLlStE de Ia Mo'0. ÁSlllLRtS

. magn. Bur-
ph. Marchal.

Filt',*sachez



Verhuizing rempedaal

hr Peu du Tout no.2I Blz.79 staaÍ

de afbeelding van iets nieuws (in
1932) namelryk de verhuizing van
het rempedaal van de linker rnar
de rechter kant en dat op een Ter-
rot225 cc.
Als de vraag gesteld wordt of ie-
mand weet waarom dat gebeurde

en je hebt toevallig twee van die
schatjes, (PU en PMU), dan ben
je haast verplicht om hierop een

antwoord te geven of toch min-
stens iets aannemelijks te verzin-
nen.

Hallo lezers,

Zondagmiddag, druílerig weer buiten, binnen een

grote pot kffie en een gemrkkelijke stoel.
Un peu du tout ter hand genomen en eíndelijk de

puzzel eens afgemaakt. Dit leverde uíteindelijk de

titel op van ons lijfblad.
Veel van de gebruikte namen lcwamen mij totaal
onbekend voor dus om de kennis te verríjken werd in
het eigen archief gedoken en daar werd opgevist het

boek: The World's Motorcycles 1894 -1964 van

Erwin Tragatsch. Blijkbaar de eerste editie. Anno

1964 had hij 248 Franse merken kunnen traceren.
Van de 37 ín de puzzel gebruíkte namen kon ík er 19

terugvinden in dat boek, dus misschien waren er wel
s00.
Een beetje rekenwerk leverde een gemiddelde le-
vensduur van 9,5 jaar op (van de fabrique dan).

500 x 9,5 : 4750 fabrieksjaren. Over een periode van 70jaar gerekend betekend dít dat
gemiddeld 68 fabrikanten probeerden Jean-Modaal een motor te verkopen.Wat een keuze

ak je het geld had!
Opmerkelijk ís wel dat je merken die het veel langer uithielden eigenlijk zelden of nooit
tegenkomt. BijvoorbeeldDS-Malterre (43 jaar), Inbor (52 jaar), Místral (60 jaar). Is het

merk STAG eigenlijk wel Frans of staat die er bij om te controlen of de lezer wel bij de

les blijfi?

Dan de volgende bladztjde in de Peu met de aJbeelding van iets nieuws (ín 1932) namelijk
de verhuizing van het rempedaal van de linker naar de rechter kant en dat op een Terrot
225 cc.

Als de vraag gesteld wordt of iemand weet waarom dat gebeurde en je hebt toevallig twee

van díe schatjes, (PU en PMU), dan ben je haast verplícht om híerop een antwoord te
geven of toch minstens iets aannemelijks te verzinnen.
Omdat het nog steeds rotweer was en de kffie nog niet op, heb ík het Terrot boek ter
hand genomen en een remmen studie opgestart in de hoop íets te vinden.

Met goed licht en een loep zijn best veel detaíls te zien op de ajbeeldíngen.
Een inventarísatie:
- 1902 Motocyclette noL. Snaaraandrijving links. Twee handbediende velgrentmen

I voor, lachter.
- 1905 Er kornt een verende voorvork, weg voorretn,voortaan twee handbediende

velgremmen achter.
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- 1912 Motorette no 2, voor niks, achter een velgrem en een rem werkend op de

riempoulie.
1913 Motorette no 4, voor níks, achter een velgrem en een voetrem werkend op de

rempoulie (línks).
- 1919 De velgrem verdwijnt, de pedalen ook, het achterwiel krijgt twee poulíes

voor hand en voetrem.
- 1925 Weg snaaraandrijving.Voor en achter komt een trommelrem, achter bediend

door een links hakpedaal. Het líchtere spul krijgt een ketting in 1928 maar houdt

nog het ouderwetse remsysteem op de poulíe. Die verhuist dan van ltnks naar
rechts en dus ook het rempedaal.Zie blz 171 type LDC.

- 1927 De introductíe van het type N(500cc).Een mooi plaatje van een mooie

machine met voor en achter flínke trommelremmen. De achterrem wordt bediend

door een aan de rechterkant gemonteerd teen pedaal! Blz 144.

- 1931 De introductie van het type OLG 250 cc.

De achterrem wordt aan de rechterkant bediend door een hakpedaal! Hoezo geen plaats?

Franse constructeurs zijn toch altíjd geniaal? Wat ook opvalt ís het model naaf, namelíik

het rype met het overvallende aluminium dekseltje. (Gelakt blik bij Magnat Debon) Deze

naaf is verder te zien op de types PU, LR supersport 175 cc, PO enPUO en dus allemaal

met rechts rempedaat. Vanaf 1932 tot 1939 echter weer als teenpedaal. Die verandering

van naaf mnakte het noodzakelijk om het rempedaal te verhutzen. Wílde men anno 1930-

1939 als fabrikant wat verkopen, dan was het zaak om zo goedkoop mogelijk te produce-

ren.Bij het type PU is dat te merken aan diverse zaken zoals:
- Een gereedschaptrommeltje in plaafs van twee.

- Vaste voetsteunen inplaats van verstelbare.
- Geen bagage rekje,wel als optie voor 50Frs.
- Tank gelakt, geenknierubbers.
- Goedkopere naven passen ook in dit rtjtje, want deze zíjn gemnakt van geperste

plaatdelen met als lagering gewone slagpotten met losse kogels en verstelbare

konussen;heel wat minder duur dan de versie met kogel of rollagers.Het ketting-

wiel kan niet meer op de remtrommel, dus de rem moet wel naar rechts. Overígens

is het type PU weínig verkocht, en het type PMU nog minder.(Volgens Maurice

Chapleur, Luneville)
Wat eigenlijk ínteressanter is, is de vraag waarom Terrol de motor verkleinde tot 225 cc.

Was dat misschien een belasting-technische zaakT Tenslotte was er wel een nieuw carter

en een nieuwe krukas nodíg. Overigens hebben míjn motoren zuigers van 60,5mm in
plaats van 59mm ,dus de cilínderinhoud nadert al aardig de 250cc. De restauratie gaat

met kleine stappen verder want er zijn wat tegenslagen geweest, tnaar die zal iedereen

wel eens hebben. k ben erg benieuwd of er nog andere ideeen naar voren komen voor
wat betrefr het remprobleem. 1) Wím lanssen

Naschrift redactfu: Waren we blij met het antv)oord op deze vraag (die heel plausibel liikt), komr er direÍ
weer een wedervraag. Zo komen we ook nooit door het werk heen .
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Milieuvergunning in uw werkplaats
Een professioneel motorgarage-bedrijf moet op grond van de wet Milieubeheer maatrege-

len treffen op het gebied van afualvoorzieningen. Het opslaan en afuoeren van diverse

afualstoffen kost geld en die kosten worden doorberekend aan de klant als reparaties

worden uitgevoerd. Er staat dan een (klein) bedrag voor Milieu-bijdrage op de nota.

Heeft deze wet met milieregels ook betrekking op onze veteranen-werkplaats? Ja, dat zou

kunnen als de werkplaats een omvang heeft "alsof zij bedrijfsmàttg" is. De Hoge Raad

behandelde kortgeleden een strafzaak tegen een sleutelende motornjder die rnast
onderhoud van zlln eigen motoren ook werkzaamheden verrichtte voor vrienden en

kerurissen. (Auto's en motoren) Toen de politie bij hem kwam controleren had hij een

aantal voertuigen in of rnbij zijn werkplaats staan en werd geconstateerd dat hij beschikte

over "professioneel gereedschap " .

In dit arrest kwam de Hoge Raad tot oordeel dat í(uit de ter beschikking staande feiten

echter niet bewezen kon worden dat hier sprake was van bedriifsmatig werken
danwel van werken in een omvang alsof er sprake is van bedrijfsmatigheid".
Wees er in ieder geval attent op dat uw gemeente belangstelling kan hebben voor
"beroepsmatig" ingerichte werkplaatsen. (Uit Motor No 45 November 1996,b12.29)

Ik heb zelf kort na de brand in mijn garage ("professionele werkplaats" zer de verzeke-

ring) een hoop gedoe gehad om dat woord professioneel weg te krijgen. Toen warer ze

genoodzaakt om mijn mooie gereedschappen te vergoeden en de kosten ter herbouw van

de garage te vergoeden.
Bovendien vra g ik rnu in de Hoge Raad-zaak af welke rol buren hebben gespeeld bij
deze (semi-professionele?)- voertuigwerkplaats. Het kan natuurlijk zijn dat de omgeving

last kreeg door geparkeerde auto's, luidruchtig en snel testrijden, lawaai (slijpen bij het

lassen) en stank (goedkoop kacheltje om de keet warm te houden, of het gebruiken van

spuitlakken). Het klikspaan spelen is soms een hinderlijk trekje van mensen dat ik hier
ook zeker rnet zal stimuleren. In ieder geval lijkt het me verstandig om, als de hobby een

wat grootschaliger omvang aanneemt, daar niet teveel ruchtbaarheid aan te geven. Beperk

de overlast voor de omgeving tot een minimum. En het milieu-verantwoordelijk afuoeren

van milieu-gevaarlijke stoffen deed u toch al netjes via de chemrcalien-box van uw
gemeente.

Tip
bij het olieversen kunt u de afualolie terug gieten in de flessen die zojuist nog gevuld

waren met verse olie. De kennis of vriend die u even hielp bij het olieverversen kan die

flessen dan zelf meenemen en afuoeren. Met deze truc zit u niet na vijf jaar met een vat

van 50 liter olie die je alleen nog tegen betaling kunt inleveren. Uw chemo-box raakt dan

ook niet zo snel vol. Ik denk dat er goed wordt bijgehouden hoe vaak de box van u wordt
geleegd. . . .
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Ov er zicht do cumentati e
Uittreksel tot 13 maart 1997; Eindelijk! Op veler verzoek.
ln eerste instantie is de lijst bedoeld om op de hoogte te zlln van de bezittingen van de

CFM. In het eerdaags te openen archief zijt deze stukken allemaal te vinden. Daar kunt u
ze zelf bestuderen. Ze kunnen ook voor u gecopieerd worden. Het is een service die de

club erg veel tijd kost. Kies alleen wat u echt (direct) nodig hebt.

Tussen t. . . I staat het aantalpagirn's A4 of 45.
10 enkelzijdige A4-copieën wegen ongeveer 50 gram, enz.In gesloten envelop kost de

verzending dan f 1,60. Meer posttarieven kunt u zelf even opzoeken! Copieer-kosten

f 0.20 per vel exclusief porto.
BBsrnlr,rNGEN: UITSLUITENID SCHRTFTELIJK, ONDER VERMELDTNG vAN IIET DOKITMENT-

NTIN4MER, UW VOLLEDIGE POSTADRES, TELEFOONNUMMER EN NADAT HET LIDMAAT.

SCHAP L997 I,N 25,= AAN DE PENNINGMEESTER IS VOLDAAN.

Levertijd: enige weken rn overmaking van de kosten. De levertijd hangt geheel af van het

aantalbestellingen. U kunt zich hier wel wat bij voorstellen! (Overigens ligt de meeste

dokumentatre al enkele jaren bry de club, dus gisteren leveren lukt in de meeste gevallen

niet erg logisch!)
BnsrBl-annBs : C FM, ZoxnnwnnRcsrRAAT 33, 7 384 DK WIr,p-Acurnnuom.
Kleuren-copieen worden niet geleverd! Nogmaals: doe een bestelling van redelijke

omvang.

1.2 a. vetaling Terrot 350 cc SV met blinde boring [A4-11]

b. Les Terrot 350 cclatêrales á cylindre borgne [A4-10]

c. Terrot zijkleppers 350 cc "Blinde boring" Frits Linde (Uit: VMC No. ?)

tA4-51

1.3 Terrot Sportliche Aura aus den Dreissiger Jahren (Urt: Zweirao [Aa-12]

1.4 Terrot "Un Gtand Bourgogne" (Uit: la Bócane deel 8) tA4-81

1.5 Les 175 cm3 Terrot type "L" 1924-1938 (Uit: Club du Motocyclettiste No. ?)tA4-
r4l

1,.6 La Croissiere Oubliée (Uit: Chronicle Moto No 36-37-38) tA4-131

1.7 Les Magrnt Debon á Moteur Blackburne (Uit: Club du Motocyclettiste No. ?)

tA4-81
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1.8 Les Moteurs Blackburte á partir de 1928 (Uit: Club du Motocyclettiste No. ?)

tA4-61

1.9 Magnat Debon 1913 V{win R.v.B.(Uit VMC No. 'l) tA4-31

1.10 Silencieux Terrot, Gnóme Rhóne et autres (Uit: Motocyclettiste advertentie) [Aa-
1l

2.1 Musées (La Vie de I'Auto & Guide du Collectioneur 1993)

Lijst musea duits sprekende landen en Nederland [ongeveer A4-40]

2.2 tabellen over: (Uit: Dominique Pascal; tweede deel vanaf blz .ll5)
René Gillet lA5-21
Terrot tA5-71
Gnóme & Rhóne tA5-31
Motobécane tA5-31
Peugeot tA5-71
Monet& Goyon tA5-51

Numéros de Serie par Arurée Terrot (Uit: herkomst onbekend) [45-1]

2.3 Ventil und Magnet-Einstelling JAP-motoren en andere gegevens. (herkomst

onbekend) tA4-41

2.4 Wat wij van onze AMAL nog niet wisten (Uit: Een Nederlands motorblad ong.

1930) tA4-51

2.5 Wat aan carburatie vastzit (Uit: Een Nederlands motorblad ong. 1930) IA4-21
Bougies - buitengewoon belangrijk (Uit: Een Nederlands motorblad ong. 1930)

lA4-21
Recomnnndatielijst bromfiets bougies Bosch, KGL, Champion, Lodge (Uit:
onbekend) tA4-11
Recommandatielijst bougies motoren Bosch, KGL, Champion, Lodge (Uit:
onbekend) tA4-11

Retour au Carbu - Conseils restauration (Uit: Club du Motocyclettiste No 44-45)

lA4-3

2.6 Les 350 Terrot Culbutées 1924-1939 (Uit: Club du Motocyclettiste No ??) IA4-
281

2.7 Krante-artikel: Martien Beelen "Brok roest weer echte motor" [44-1]
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2.8 Terrot (Uit: AM Klassiek door Maarten Wilbers; een algemeen aritkeltje) lA4-41

2.9 La Motorette Terrot (Moto-Rer,ue) lA4-21

2.10 Terrot PU (niet kompleet) (Moto-Revue) [Aa-1]

2.II Essai d'une Terrot 350 c.c. Racing (Moto-Revue) Í/14-21

2.I2 Essai d'une Terrot H.M.L. (Moto-Revue) l&a-21

2.13 Deux Accessoires lrtéressants (Moto-Revue 199-1926) tA5-U)

2.14 Essai de la 350 c.c. Terrot à culbuteurs (Moto-Revue 01-03 -27) ÍA4-ll

Magnat Debon Générales des Principaux Modèles(Moto-Revue 02-03-35 ) (aan

deze lijst heb je waarschijnldk niets omdat de type-aanduidingen uit de tabel zljn
weggevallen) [Aa-l]

2.15 Reklames uit Moto Revue, kleurenkopieen folders Terot e.a. [44-30]

De volgende titels van2.I5 steeds tA4-11. De kwaliteit van de copieën is

meestal bedroevend slecht.

Terrot parmi les 22 Modèles ci-dessous 1o'5 (Moto-Revue)

LC LCK L LD LS FT FGT FSS FD FTC FSC M2 M3 MSS MC MSSC HT HS

HSS HTC HSC HSSC

Terrot justifé sa Réputation par sa Qualité 05-05-26
L LD F FSS M2 MSS HT HS HSS HSSC

Catalogus Terrot 1928 (kleurenkopie) tA5-61

Terrot 1929 FT7 FTC FSO OT OSS

Terrot 1930 LPP LC2 LSO LDC FSO FTO

Terrot 1931 Type V 680 cc

Terrot 1931 NSSL 500 cc SuperSport

Terrot OCP "Motocyclettes pour Competitions" 1.931

Terrot 20-09-31 RSS 5 c.v. à culbuteurs
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Terrot 1991 "Les Oeufs de Páques" Twee nieuwe modellen: L?? F??

Terrot 1932 FLG

Terrot 1932 L? F? M? (de laatste groot afgebeeld)

Terrot 12-06-32 LU (Utilitaire)

Terrot A7-08-32HL

Terrot 1932RL Monobloc 500 cc 5 c.v.

Terrot 1932 RSS Monobloc 500 cc 5 c.v. Supersport

Les modèles Terrot 1934-1,935 Terrot (10-10-34-Moto Revue)

Artikel over Terrot 500 cc SV en de 500 cc Supersport? 1934 Moto-revue)

Terrot 1934 RSS 500 cc

Tenot 1934 LR OSSG OSSE HSSG HR RSS

Reklame van Terrot over "Le Bol d'Or 1935"

Terrot 250 cc "Moto-Ball" (25-05-32 Moto-Revue)

Catalogus op A6-formaat Terrot okÍober 1937 (Type-aanduidingen niet meer te

lezen)

Tenot 1939 JSS 350 c# Grand Sport Mononrbe

Terrot E.D.L.  -takt 125 cc ftleurenkopie)

3.1 100e Anniversaire Terrot Dijon 30 Mai 1987 Centenaire Tenot à Dijon t4-A\41

3.2 Centenaire Tenot à Dijon 1887-1987. (CM No2 Sept.-Okt. 1987) Í4-A4l

3.3 Nieuwsbrieven No 1,2 en 3 t10-A4l

3.4 Terrot Bclairage Electrique l4-A4l

3.5 Notice Entretien Terrot HCT-RGST (kompleet onderhoudsboekje t34-A5l
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3.6 Vertalingen reklames cyclomoteur M, MT, MKT (1932&1937) 12-1'4)

3.7 Bon Aniversaire, Mr Chapleur fl/ingt Ans de la Collectíon) l2-A2)

3.8 Les 250 r# t.rrot à Moteurs JAP types M t4-A4l

3.9 Les Quatre Temps ZURCHER à Boite sóparée [6-44]

3.10 Terrot "Description Conduite et Entretein de la MOTORETTE Deux Temps Type

F 3 HP" [18-45]

3.Il Entre Tenot Et Dijon Amour Toujours (CM No 37 Ínrt" 1992) l2-A4l

3.12 Terrot 500 RGST (2e parlre) (CM No 26 febr. I99I) t6-A4l

3.13 Terot 175 Ralley: Un Sportive en Bleu... de Travail (CM No 18 mei 1990) [5-
A4l

3.14 Peugeot 1.15, lI7 , 515,517 (Uit: CdM) [23-A4]

3.15 Peugeot 109 & 110 (Uit: CdM) t5-A4l

3.16 La Peugeot 105 (Uit:CdM) t4-A4l

3.17 Peugeot 105 & 107 (Uit:CdM) I4-A4l

3.18 Gnome-Rhóne (Uit: CdM)
1e partie: Les 500 Monocilindres à cadre en tube "Cu, "D' , "D2" t9-A4]
2epartre: Les Types "D3" & "D4" t10-A4l

3.Ig Gnome-Rhóne: D4 500 c# Super Sport (Uit: CM 17. April lgg} t4-A4l

3.20 Gnome-Rhóne: Qualité Aviation: La petite Historie de Gnome-Rhóne I4-A4l

3.2r Jonglu: Les 350 .# rq:O -lg3g (Uit: MdC) t8-A4l

3.22 Terrot: Van weeftoestel tot motorfiets (Uit: Het MotorRijwiel 1-93) t4-A4l

3.23 The 80 HP Rhone Airplane Engtne (stermotor) t4-A4l

3.24 Soyer Goldener Pfeil aus Paris (uit: Marlct 7 -92) t4-A4l

3.25 Terrot 350 HCT; LL'adieu aux soupapes latérales (LVM 7-93) [5-A4]
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3.26 Motobécane (Uit: Het Motorrijwtel4-93. Algemeen) Í4-A4l

3.27 Ravat Motocyclette 250 cc Z-takt (Folder met afb.) [1-45]

3.28 Motocyclette Terrot Type OLG 250 cc 4-ta1<t. (Onderdelenlijst. Blz. 36-37-38

ontbreken) t36-A5I

4.1 Monet & Goyon L 250 cc 4-tak. (onderdelenboekje kompleet) t41-A5l

4.2 Terot HD (afb. 1940?). t1-A4l

4.3 Henri Cuzeau et sonpïototype Terrot de 1920 t4-A3)

4.4 Foldermat enaalGnóme & Rhóne 1933. lA4-16 + A4-61osse afdrukken zonder

reksrl

4.5 Etude de la Numérotation Gnóme & Rhóne Daniel David. tA4-31

4.6 Carte Grise, Numéro d'immatriculation, Date de première mise en ciculation [44-
3l

4.7 Olfibel Teil 1 Grundlagen (Van: ARAL 10. auflage 1988-1) IA4-321

Olfibel Tell2 Motoróle (Van: ARAL 10. auflage 1989-2) lA4-321

Olfibel Teil 3 Getriebeóle (Van: ARAL 10. auflage 1990-3) ÍÁé-321

Olfibel Teil4 Entsorgung ffan: ARAL 10. auflage I99l-4a) lA4-321

Motorólfrir Veteranen (Uit: Markt Automobil-Spezial 10) Teil 1 und Teil2 tA4-61

Oliespecificaties deel l * vragen over olie (Uit: Moto 73)tA4-41

4.8 Wielen spaken (Uit: Big Twin; Hans van Dissel) tA4-41

Rab ab "Einspeichen: Ein Job fiir Gemiitsmenschen (Uit: Oldtimer Praxis; Wiruri
Scheibe nov. 91) tA4-41

5.1 Reklameboekje August Góricke (Uit: VMC 1994) ÍA4-21
Benoit Gonin Het onbekende merk (Uit: VMC nr 308 nov 89) tA4-11

5.2 Hielbanden; Een verhaal apart (Uit: VMC apnl1994) lA4-21
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5.3 DFR; Nooit van gehoord. Frits Linde (Uit: VMC nr 31I en334 2-90 en I-92)

[44-5]

5.4 Geravot met een RAVAT (Uit: VMC m 339 jvÍn 1992) tA4-31

5.5 Sommaire; Le Sommaire d'Alexandre Deel 1 tlm 4. Uit: VMC nrs 350 tlm355.
tA4-51

5.6 Wat vroege techniek. Van Frits Linde over snuffelventiel en opp.carb. (VMC nr
31e) tA4-31

5.7 Bepalen van de spaaklengte (VMC m 341) [A4-4]

5.8 Wheels, brakes, forks (The cycle Parts Chapter II) (Uit: The Vintage Motorcy-
clist Workshop"

ÍpI4-I2l

5.9 Guide de Graissage Terrot (Origineel Frans; ong. 1928)IA'4-l7llÍA'5-341

5.10 TerrotiMagnat Debon I25 cm3 "fleuron en I75 cm3 "Tournoi"

5.11 Een vreseljk technisch artikel Frits Linde ffMC nr. 370)[44-3]

5.I2 Afstellen erVof controleren van carburateurs van het merk AMAL deel I en deel

II.
S. de Vries.

5.13 Terrot Les 500 cm3 culbutées RSS en RSSE (Uit: Motocyclettiste No 16 epuisée)

[A4-12]

5.14 Les René Gillet Bicilindres 1922-1955 (Uit: Motocyclettiste No 40 1986-987)

ÍA4-zel

5.15 De la Cyclo-Moro Peugeot (Uit: Motocycleniste No 40 1986-987) lA4-314.9
Harlette (Uit: diverse bronnen) [Aa-14]

6.I Monet Goyon 4 Temps Graissage et Entretien de nos Motocyclettes (Kopie) [A5-
241

6.2 Les Terrot 2 Temps Graissage et Entretien des Motocyclettes (Kopie) [A5-28]

6.3 Terrot Guide de Graissage pour Velomoteurs ; Conduite et Entretien (Kopie) [A5-
r6l
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6.4 La Peugeot P.107; Son Démontage (Kopie) [A5-20]

6.5 Folder Terrot Saison I93l (zwart-wit) tA3-11

6.6 Die Megola 192l-1925 (Uit: ADAC motorradwelt) [44-3]
Hildebrand & Wolfrntiller (Uit: ADAC motonadwelt) [A4-31

6.7 Nickel-Kadmium Batterien Lade und Behandlungsvorschrift tA4-61

6.8 Woordenlijst Frans-Nederlands CFM IL4-221

6.9 Enige raadgevingen over de Besnrring & het onderhoud van de Gnome & RhÓne

350 cc type CM1
Vertaling van "Notice Entretien': CFM vert: J.C. Dragt / P. Jonlcnan. ÍA4-221

6.10 Soubitez Instructions pour le Montage et I'Entretien de I'Equipement par Alterna-

teur. [A4-4]

6.11 Cycles Peugeot Pièces Détachées de Motocyclettes P 109 - P 110 1933. [A4-54]

6.12 Peugeot Bladzijde advertentie motortijdschrift. 1926 Cyclo Moto Homme,

Motocyclette légère 2ch.y2, Motocyclette de Tourisme 3 Ch.t/2. tA4-11

6.13 San Sou Pap (Uit: Moto Revue 1927) ÍAr4-21
Vertaling:

6.14 La Bicyclette a Moteur Auxillaire. (Uit: Revue Technique Motocycliste 1948)

tA4-61

6.15 Terrot Etude de la Motorette Type E.P. de I25 cc. (Uit: Revue Technique

Motocycliste 1948) IA4-231

6.16 La Construction FranEaise des Motos n'a pas retrouve ses possibilites de producti-

on. (Jit: Revue Tecbnique Motocycliste 1948) tA4-81

6.17 Le Développement du Vélomoteur (Uit: Revue Technique Motocycliste 1948)

tA4-51

7.1 Terrot & Cie Cycles & Motocyclettes Drjon 2e Edition 1905 Boekje met rode kaft.

lA5-521
Komplete modellenoverzicht van fietsen en de eerste motoren van het beroemde

merk uit Dijon.
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7.2 Terrot & Cie Drjon Saison 1914. Boekje met gele kaft. [A5-52].
Komplete modellenoverzicht van fietsen, motoren, voiturettes en "auto's".

7 .3 Motoconfort deux temps Graissage Entretien Tl, T2, MC6, MC8 Boekje en

zwart-wit kaft [A5-32]

7.4 Automoto Son I' A l7 Son Dómontage Boekje met zwarte kaft. [45-20]. De

rémontage wordt ook besproken.

7.5 Automoto Son I' A 18 Son Dómontage Boekje met zwarte kaft. [45-20] De

rémontage wordt ook besproken.

7.6 Motorette Terrot Le Grand Cru Dijonnais. Gérard Bedet. (Moto Legend No 51

okr.95 tA4-21

7.7 Tekerungen diverse typen Franse motoren vanaf 1920 tot aan WO II. + aanteke-

ningen lezrng Frits Linde 27-ll-92. Lezng gehouden op regio-avond Oost van de

vMC. [A4-11]

7 .8 Terrot Type H.L.G. Tourisme en type H.S.T. Standard; Tarif des Pièces

Détachées [45-44]

7 .9 Historie der JAP-motoren. (Uit: Motorcad 6195) tA4-91

7.10 FN 350 cc SV Model M70 E Behandelingsvoorschriften [A4-35]

7.ll Uit: VFV hrfo (Offizielles Organ des Veteranen-Fahrzeug-Verbandes e.V.) tenzlj
anders vermeld.

MAG-Motoren 1927 -193 5 ÍA4-21
De Dion Bouton "Der Graf und sein Mechaniker" [A4-3]
Stnrmey-Archer-Einbaumotore tA4-21
Zur{ickblick der Zwekadindustrie 175 Jahre ÍA4-21
Cycles History and Development (Uit: Museum of British Road

Transport) tA4-11
Dieselmotor feiert 1 0OjÍihriges Jiibiláum lA4-21
Fahrradlenker -Ofenheizung thalf-A4l

7.12 San Sou Pap (Uit: Moto Revue 1929) * vertaling . tA4-101

7.I3 MotobécaneZ46 C "Mobyclub" 4temps - I25 cc&Motocyclettes tpeZ2C4
temps - I75 cc Graissage-Entretien. [A4-7]
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7.14 Motobócane Motocyclette Type Z22C ouIJ 22 C & Type 223 C ou U 23 C

(Pièces cliffórentes du Type Z 22 C ou U 22 C) Complete onderdelenlijsten met

onderdelennrunmers . lA4 -3 6)

7.I5 Motobécane Motoconfort Les 4 temps I00, 125 8. I75 cc de L"'AB1" ala "ZS

175" (Uit: Les Archives du Collectioneur; compleet) [A4-95]

8.1 Restauratie Monet & Goyon PLS 5 met Faurne-zijspan. (Uit: Motor 1 jan. 96)

tA4-31

8.2 Club Franse Motoren "IÍr de sclujnwerpers". (Uit: HMR 1911995) tA4-11

8.3 New Map; zes afbeeldingen met Italiaanse beschrijving; eerder verschenen in

"Peu 19".Ía4-I2l

8.4 L'industrie Vélocipódique & Automobile. Revue Technique Hebdomadaire.

Tijdschrift van22 febr. 1909.

8.5 Dollar Notice d'Entretien et Pièces détachées pour Motocyclettes 52 & 53.

Originele handleiding compleet. [38-45]

8.6 Les Magnat Debon d'avant 1914 Franstalig; herkomst en schrijver onbekend.

Getypt uitputtend overzicht. Toegestuurd door dhr. Van Wisselingh uit Rijswijk.

tA4-101

8.7 Givaudan 1904 "Coeur de Lyon (Uit La Vie de la Moto Nr 162, Juni 1995) tA4-31

8.8 Voernrigtechnische eisen Motorfietsvoertuigen en driewielige motorrijtuigen van

maximaal 3500 kg. ba32l. Uitgave 1995

8.9 Besser infach-einfach besser. Historie der JAP-Motoren. (Uit Mororrad Classic

6/95 Nov/Dez.) IA4-81

8.10 Monet & Goyon Notice dÉntretien No.82 Les 200 &.232 (01 maart 1955) [A5-
241

8.11 Terrot ETD Tarif des Pièces détachées de la Motorette. (kopie van M. Blonk)

lA5-361

8.12 a. Terrot EP Tarif des Pièces détachées pour vélomoteur. (kopie van M.
Blonk [A5-36]
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b. Terrot EP. Nederlandse dokumentatie van het Motorpaleis Rotterdam. [44-
1l

c. Terrot EP. Vertaling technische gegevens JC Dragt kladpapier. tA4-11

8.13 Terrot; Brief van l juli 1953; Stock équipement électrique. lA4-41

8.14 a. Magneto France Volant Magnétique type AP 1 en AP 11 Rotation Droite.
Alle informatie over aansluiten, afstellen, onderdelenlijst, storingsdiagnose-

lijst en onderdelentekening . lA4-21

b. Westinghouse; Utilisation de l'ólément Motowest I.I.2.N pour la clnrge
d'une batterie d' áccumulateur sur machine I25 cc 4 temps, avec volant
magnétique Magneto -France

8.15 Monet & Goyon 53 (Het Motor Rijwiel 2311996) tA4-41

8.16 a. Vertaling over San sou Pap Moto Revue nr 250 1927 door A.B. van der

Schaaf + orogineel * gegevens uit brochure Í44-l2l
b. San Sou Pap: Foto uit het MotorRijwiel1511995. [44-1]

8.17 Gnóme & Rhóne (Club-informatie) 01-10-96. Internet-informatie. [A4-4Il

8.18 Monet & Goyon Catalogue Pièces Détachées 1929-1930 Motocyclettes ZCT, TT
AT équipées avec Moteur Villiers 2 temps. tA5-321Origineel exemplaar.

8.19 à. Monet & Goyon Catalogue Pièces Détachées 1929-L930 Motocyclettes

350 type G - 500 type H équipées avec Moteur "MAG" 4 temps. lA5-321
Origineel exemplaar.

b. Monet & Goyon Prix des Pièces Détachées 20 Octobre 1"930 Motocyclet-
tes 350 type G - 500 type H équipées avec Moteur "MAG" 4 temps. [45-
161 Origineel exemplaar, achterkant gegomd en bedoeld om in a. te
plakken.

9.1 Monet & Goyon Les 147 crn3 1923-1933. (Uit: Motosycletiste) [A4-12]

9.2 Villiers Two Stroke Engines. Spare and replacement Parts for . . . hrcluding

Flywheel, Magnetos, Electric Lighting, Sets and Automatic Lubricators. List
No.22 (Kopie van A5-boekje rnar A4) lA4-I7l

9.3 Magnat Debon PMO Resauratieverhaal (met kleurenfoto's van o.a. originele
benzinetank) (Uit: Oldtimer-Praxts 2197) tA4-41
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9.4 Gnóme & Rhóne CM1, M1 & E3, D3,D4, CV2, V2,C}i4z, M2. Afstelgegevens.

(fax; slechte kwaliteit) lA4-4)

9.5 Terrot RDA avec sicle-car DTP 500 cc. Description, Conduite, Entretien et

Graissage. Origineel onderhoudsboekje in goede staat. Enkele afbeeldingen twee-

zIldig van de motor en van de zijspan[45-50]

10.1 Peugeot P 108 onderhoudsboekje. Caractéristiques, Description, Entretien,

Reglages et Verifications Diverses, Conseils Divers, Entretien des Motocyclettes,

Instructions, Résumé du Reglage. (Kopie van A5-boekje naar A4) lé4-l4l

10.2 Peugeot P 108 Son Dómontage. (Printed in England) (Kopie van A5-boekje naar

A4) tA4-101

10.3 Peugeot P 109 et P 110 2 CV 175 cm3 et 3 CV 220 cm3 4 temps légèges (Uit:

Motocyclettiste) tA4-51

10.4 Peugeot Les types P 115, P117, P 515 etP 577. (Uit: Motocyclettiste) tA4-161

10.5 Peugeot P 105 (Uit: Motocyclettiste) tA4-51

10.6 Peugeot; P55etP57 Les.. .l25cm3 troisvitesses... (Uit: Motocyclettiste)

tA4-51

10.7 Peugeot; Les . . . 125-1.75 cm3 àquatrevitesses etle sport. (Uit: Motocyclettiste)

tA4-el

10.8 Peugeot; Les . . . 125,150 et I75 cm3 à quatre vitesses. 56, 156,T4, 56TC,

TC4,57TS, BB1, BBV, BB3, 176 AD, enz. (Uit: Motocyclettiste) tA4-141

U heeft lang moeten wachten o o c ,taatikookom
(veel) tijd te vinden om deze Peu uit te draaien. De meeste artikelen lagen al geruime

tijd op de plank, de tijd ontbrak om er een goed boekie van te maken. Behalve de

spaarzame tijd die ik op dit moment ter beschikking heb, komt nog slechter nieuws: de

redactie is bijna door de koptj heen. Er zijn nog maar twee afiikelen in depot. Geen

koptj; geen boekje. Gelukkig blijken enkele leden, soms zonder daÍ ze het zelf wisten,

heel goed in staaÍ te zijn om goede artikelen te schrtjven. Stuur op wal u weet, heeft en

aan anderen kwijt wik. Wat wij van u in de afgelopen vijf jaar hebben mogen ontvang-

en, is akijd geplubliceerd geworden. En daÍ was prtma in orde. O ia, en wii poetsen wel

even die schreiffoutjes weg. Verder hoop ik dof veel mensen ons clubwerk weer
(financieel) willen steunen, ons eerste jaar als officiële vereniging, ik iullie ontmoet op

de jaarrit op zaterdag 6 september en Monthely erg gezellig wordt. < ) PauI Jonkman
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Te koop

Magnat Debon 500 cc kopklepper
Model CDL; type CD. Bouwjaar 1937.
Monobloc.
De motor loopt goed. Is al gedeeltelijk gerestaureerd.

Ben Dirks, Oudenhoorn. (0181) 46.16.94

Te koop

Motobécane 250 cc zijklepper
Type B 33 Bouwjaar L933

Ben Dirks, Oudenhoorn. (0181) 46.16.94

Te Koop

Terrot I25 cc viertakt
Bouwjaar ongeveer 1957; f 400, -
Gedeeltelij k gere staureetd, geheel compleet.
Dhr. Stammis, Bovenweg 100, 1834 CJ St Pancras. (072) 564.22.83

Pr[iswinnaar schrappuzzel (uit Peu 2L)

RObeft KwiSt. Prils, 1 blik O-vet. Rob; gefeliciteerd!

Gezocht I te koop gevraagd:

KOppelingShUis uoor Terrot 350 cc kop- of zijklepper, koppelingsplaten e.d. om

een koppeling compleet te maken. Het is voor een blok van het begin dertiger jaren. Bij
mijn weten zijn er weinig/geen verschillende typen gebruikt in die tijd.
Hans van der Greft. (0343) 44.12.34
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Te koop

Motoconfort T2A 3CV Jubileum-Sport 1938
Blok gereviseerd; loop; compleet. f 1750,:
R. Meyer (0412) 63.31.16

Te koop

Gnóme & Rhóne boxer blok met wisselbak
Compleet; rn onderdelen. f 500, -
Dhr. Koenderink, Borne (bij Hengelo) (074) 266.57.43

05 April '97

26-27 April '97

27 Lpril'97

10-11 Mei '97

I7-I8 Mei '97

24-25 Mei '97

19 Juli '97

22-24 Aug. '97

20-2L Sept. '97

27-28 Sept. '97

04 Okt.'97

18 Okt.'97

Ruilbeurs Barneveld

Motorbeurs Schiedam

Ilorsepowerrun (Leek-Assen-Leek)

Brocante Oltimer-Weekend Elst (Il)
1"0 Mei Beurs

Les coupes moto legende a Monthlery (F)

Motorbeurs Brabanthal Leuven (B)

Beurs Hist. Motorsport Evenement Barneveld

Vehikel- Utrecht

Onderdelenmarkt Assen

2e Retromanie, Grenslandhallen, Hasselt (B)

Motormarkt Hardenberg

C)nderdelenbeurs Barneveld
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Informatie oYer de club
Doel: Het verspreiden van keruris 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 Jonlcnan, Zonnenbergstraat 33, 7384 DK Wilp-Achterhoek. (055)

32.32.66.7

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

Contributie 1996 f 25,00

We streven eflnar om het archief en de nieuwsbladen kostendekkend in
stand te houden. Per jaar wordt bezien of de contributie voldoende is.

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

Mededeling: Club voor Franse Motoren

per postgiro: 60.(XX)
ING-bank, Gouda
Mededeling: t.g.v. 67.02.28.885, J. Stomp, Bergambacht.

Algemeen bestuurslid:
Henk Kaajan, Schelpkreek 9, 8032 JE Zwolke. (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 0A 63

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

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

Henk Kaajan, Schelpkreek9,8032IE Zwolle. (038) 454 43 40

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

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

sluitingsdanrm koprj: Uiterlijk maandag 2 juni 1997



Jaarrit (Clubdug) CFM Wilp
Datum: Zaterdag 6 september

Verzamelplaats : Wilp-Achterhoek; Zonnenbergstraat 33

verzamelttjd: 9.00 uur
Stattijd: 10.00 uur
Kosten rit f 10, : per motor; duo -passagier of volger f 7 ,50
Kosten diner: f 20,:
Elke ins chrijver krij gt een route-bes chrijvin g nzar Wilp-Achterhoek.

Ieder jaar wordt op een andere plaats de jaarrit georganiseerd. Daarin kunnen leden deelne-

men aan een mooie rit van ongeveer 2 x 40lan. Bovendien 211en partners (en kinderen)

een gezellige dag meebeleven. De organisatie is dit jaar in handen van Peter Mosseveld,

Jan-Coen Dragt, Hans van der Greft en Paul Jonlcnan. In de omgeving van Apeldoorn,
Zulphen en Deventer zal een mooie rit worden titgezet. Het tempo van de rit kunt u aan uw
eigen wensen aanpassen. Er zal individueel worden gestarl, of deelnemers worden "samen
gesteld" tot een groepje met een voorrijdendekaartlezer*. Om onderweg voldoende te

kunnen babbelen zullen regelmatig interessante en leuke stops worden georganiseerd. De
gehele route zaI over kleine wegen gaan, zandpaden, stoplichten en drukke punten worden
vermeden. We hopen dat dit Jaar meer mensen met een kleine motor nàar onze dag komen.
Tenslotte is dit een dag om met een klein veÍnogen helemaal mee te kururen doen. ïVe
denken dat we namens velen spreken als we zeggetdat we erg genieten van de "kleintjes",
ze zíjn charmant muaÍ verschijnen weinig in toerritten. Bij ons wel? We rekenen al een

beetje op u.
Het is tevens traditie om de dag te besluiten met een goede maaltijd. Wij weten al wat er op

tafel komt , het zal u weer goed smaken , zeker weten! Door de gevarieerdheid van de

maaltijd hoeven we vooraf niet op de hoogte te zIln van speciale wensen! Voor ieder wat
wils. Normaal gesproken za| de dag om zeven uur 's avonds beëindigd ziljn, zodat iedereen
weer op t|d thuis is om zijn motor op te bergen. Tot ziens op 6 september in Wilp-Achter-
hoek. ( ) Peter, Jan-Coen, Hans en Paul.

* geen voorrijders i.v.m. aansprakelijkheid en algemene voorschriften!

Montlhéry
Datum: 17 & 18 mei 1997

Verzameldatum: 16 mei 's avonds op de camping (of zoveel later als 't u uitkomt)

A la Pentecdte, ks Coupes Moto Légende vous feront vivre un week-end inoubliable sur
le circuit de Montlhéry: essais, démonstraÍions, bourse d'échanges et de nombreuses
animaÍions. . .

Dicht onder Parrjs wordt ieder jaar in het Pinkster-weekend een prachtig evemenent georga-
niseerd voor oude motoren. Op de oude kombaan van Montlhéry komen allerlei (race)-

motoren aan de start. De sfeer is zeer ontspannen; de belangstelling enoÍn. Er is tevens

een beurs en er zijn demonstraties. Er zullen minstens 1000 motoren te bewonderen zijn.



Het leek ons dus eens trjd worden om met een stel clubleden in Montlhéry te gaan kijken.
U kunt u voor dit evenement inschrijven zodat we gezamelijk op een landelijke camping in
de buurt ten westen van het circuit (30 lín) kunnen overnachten. Er is dus gekozen om
ruim buiten de drukke zorrc van het circuit te blijven. lnschrijvers zullen ruim voor de

vertrekdatum op de hoogte worden gebracht van de plaats en de route. Er is veilige stalling
voor motoren en aanhangers. Kosten f 5,: pp en f 5,: per tent. Er is hotel-accomodatie

op 10 lcn afstand. We kunnen eventueel voor u reseryeren. We denken dat partners en

kinderen ook een gezelhg weekend 211en hebben. Er is CFM-kinder-opvang geregeld op

de camping. Dus met z'n allen in die auto! (of op de motor)
Het leukste is natuurlijk het deelnemen aan zo'n evenement. Dat doen we dan ook. Met de

aanhangers zullen de motoren worden meegenomen. De CFM coórdrneert het transport,
maar deelnemers moeten zelf goede afspraken met elkaar maken. Naar Sallanches, vorig
jaar, is alles goed gegaan en is het erg gezellig geweest. De weg van de camping naar het

circuit leggen we met de motor af, dus de aanhangers kururen veilig achterblijven.
Uiteraard bent u zo vrTl als een vogeltje om te komen en te gaan als u wilt.
Tot ziens in Montlhóry Paul Jonlcnan

lcrip .lcrip . knip

Inschrijfformulier voor Montlhéry en Wilp

O Naam en tel.nr:

O Adres:
Hierbij wil me opgeven om deel te nemen aan:

o Montlhéry op L7 & 18 mei met . . . personen.

O Ikwil gràag|l2l ... motor(en)meenemen.
O Ik stel nog ruimte beschikbaar in mrjn auto.

O Ik heb nog ruimte voor een motor op mijn aanhanger.

O Ik kom niet op vrijdagavond maar op . .

O De kosten voor ovennchting en organisatie voldoe ik op de camping. Entree
Montlhéry is voor eigen rekening. Ik reis op eigen risico en de deelname aan het

evenement is eveneens voor eigen risico zoals verwoord in artikel 32 vanhet
huishoudelijk reglement CFM.

O Jaarrit (clubdag) op 6 september te Wilp-Achterhoek met . . . personen.
O ...bestuurderf 10,: p.p.
O . . . duo-passagier/volger f7,50p.p.
O ik neem met . . . personen deel aan het afsluitende diner f 20,:. (kind f 5,:)
O ik heb f . . . overgemaakt op de rekening van de CFM. (acherkant van

"Un Peu du Tout") Deelname aan de jaarrit/clubdag is voor eigen risico zoals

verwoord ur artrkel 32 vanhet huishoudelijk reglement CFM.
Datum: Plaats: Handtekemng:



Gevraagd:

Complete kilometerteller * tandwielaandr[iving (op voorwiel) en een zadel-

dekje van een Peugeot PIA5II07 350 cc bouwjaar 1930131. Ruilonderdelen vooÍ een

P 107 aanwezig.
C. Van Alphen, Steenweg 75,4781 AM Moerdrjk. (0168) 4L.28.25

Zojuist geboren:

Tyron; zoon van John en Wilma Schokker. Op 7 maart 1997 gebetrde voor het

gezrn iets heel bijzonders. Nieuw leven. En wij gaar' ff natuurlijk vanuit dat Tyron in de

voetsporen zal treden van Kevin en Leroy mzat dan wél heel lang bij jullie mag blijven.
Geniet ervan.

Knip lcrip knip

Club

Franse

Motoren

CFM

Zonnenbergstraat 33

7384 DK Wilp-Achterhoek



Clubmededelingen
De CFM zalhet komende seizoen weer een aantal activiteiten organiseren. De belang-
rijkste zijn:
1) bijeenkomst (kamperen) en bezoek aan het veteraan-motor-race-spektakel in

Montlhéry
2) jaarrit van de CFM in Wilp. (omgeving ApeldoornrZutphen, Deventer)
3) oprichtings-bijeenkomst en gratis toegang tot de Barneveld ruilbeurs in april
4) traditionele bijeenkomst Barneveld in november
5) inrichten van een permanenttebezoeken archief van Franse motorfietsen
6) blijven proberen interessante informatie te verzamelen
7) verder natuurlijk bijhouden van actuele zaken, vertalen, mensen helpen enz. . . .

Hieronder volgt meer nieuws over de club.'We hopen dat het een goed seizoen wordt.

JaaroYerzicht 2 november 1996
(Alle bedragen in guldens)

Contributie
Dokument./boeken
Petten/badges

Toerrit
Rente

2862,50
3381 ,60
100,00

930,00
128,00

Kosten Peu du Tout
Badge en petten

Telefoonkosten
Enveloppen
Porto
Aans chaf dokumentatie/
Boeken
Kosten toerrit
Representatiekosten
Kosten Sallaches

Vergadering Barneveld
dd 11/11195 en20104196

675,17
433,65

20,16
50,12

55r,20

2665,25
813,00
I3T,I5
19,10

180,00

3440,40

8979,50

Saldo 2lIll95

De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd. Er zijn geen onjuistheden geconstateerd.

Daarmee is het financiële jaar 1996 van de CFM afgesloten.

Er is op grond van deze cijfers besloten om geen wgzigingen aan te brengen in het financi-
ele beleid van de CFM. De contributie bhjft f 25,:. Met de reserves kunnen we de eeruna-

lige kosten voor onzetting van club in een officiële vereniging goed bekostigen. Bovendien

blijft er voldoende rurmte voor aanschaf van dokumentatie. ) Jannie Stomp.

Jannie, wederom bedankt voor het werk en de nauwkeurige wijze waarop je je werk hebt

verricht.

l704rI2 Saldo t7trot96

8979,50


