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Oproep voor deelname aan collectieve taxatie motorfietsen

Speurtocht naar identiteit Terrot Monobloc . . .

Motobécane Nederlands-talige folder uit 1939

In verwachting van de derde; ontleding van een Dresch-baby

Lang weekend Monttrléry; reisverslàg vau Robert Kwist

Van de voorzitter

Informatie laarrrt Wilp CFM

Boekbespreking "Side-cars cent ans d'histoire" Bernard Salvat .

Advertenties . .

Los toegevoegd:
1) ledenlijst CFM 1997

2) Inschrijfformulier jaarrit Wilp 1997

B[i de vooqragina:
De band . . . dat is slavernij! De soepele "Roussel" band, dat is de vrijheid!!
Aan het begin van deze eeuw probeerde het "jonge meisje Rousseltt Bibendum te
laten springen . . . zonder succes.

Deze advertentie was rntuurlijk een toespeling op het Michelin-mannetje (Bibendum) dat

door een aantrekkelijker symbool van de nieuwe concunent Roussel verslagen moest

worden. Het mag bekend verondersteld worden hoe het met de strijd tussen Bibendum en

"la jeune fille" is afgelopen.
Uit: La Vie de la Moto No.207; 15 juni t997,b12.32.

Redaktieadres en overige inlichtingen:
P. Jonkman, Zonnenbergstraat33, 7384 DK Wilp-Achterhoek
Tel. (055) 323.26.67 Fax. (0571)27.68.52 (o.v.v. P.Jonkmanprivé)
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Goed nieuws Yan de CFM
De CFM is indertijd opgericht om mensen te stimuleren bij het restaureren, en als het kan

nog een beetle te helpen ook. Twee mensen die daar volop gebruik van hebben gemaakt,

zijn nu zover dat hun motor eerdaags op de openbare weg zal gaan rijden. Jan-Coen
Dragt is inmiddels door de keuring heen, zijn motor bedoel ik dan, en Ton Rietbergen

moet op 18 augustus a.s. naar de keuring. Het verslag van de keuring van Jan-Coen staat

in de volgende Peu, Ton beschnjft zijn restauratie op een heerlijke manier zelf rn dit blad.

Goed nieuws is ook dat de reis naar Monthléry een groot succes is geworden. Ik kan,

vooruitlopend op de volgende bestuursvergadering, wel verklappen dat we volgend jaar

weer gzàn.Een verslag van deze reis vindt u verderop. Robert Kwist is uw reisleider.

Er is nog meer goed nieuws. De jaanit vanuit Wrlp wordt vergezeld van schitterend weer
(hopelryk geen grapje) en de tijd zaI, zoals het gebied al doet vermoeden, verdeeld worden

tussen rivieren-landschap en bos. Ik heb van een aantal leden al begrepen dat ze sowieso

komen, ook al zou de motor het niet doen, want dit is een dag van meer dan alleen

motorrijden. Vergeet ook niet mee te delen dat uw levensgezel welkom is en voor de

kinderen is ook plek genoeg.

We 211en ook weer present zrjn op de Vehikel in Utrecht. Dit is best nog een heel gedoe

want donderdagavond moet de zooi al gebracht worden (fijn parkeren daar) en zondag-

middag laat moet de zaal weer ontruimd worden. (parkeerruimte voldoende in Achttien-
hoven) Bovendien heb je voor drie dagen bemensing (zo heet dat tegenwoordig dames)

nodig in de stand. Hoe we erbij staan in Utrecht? Kom zelf kijken en drink een bakkie
mee.

Goed nieuws ook van het archief-front. We hebben nogal wat nieuw materiaal gekregen

van clubleden. Vaak in ruil stuurden we elkaar wat op. Beiden blij. Voor alle duideltjk-
heid: het CFM archiefuerk is volledig ten dienste van de leden, de beheerders zitten er

niet zelf op de broeden. Als u zelf nog iets heeft, vooral van kleine merken, denk eens

aan ons documentatie-centrum. Varnf 6 september kunnen we u nog makkelijker van

dienst zijn doordat we u in een nette ruimte kunnen ontvangen.

In de documentatie-ruimte kunnen leden van de CFM zelf origineel materiaal bestuderen.

Ook al vindt u niet precies alles van uw eigen type, de foto's, tekeningen en beschrijvrn-
gen van vergelijkbare modellen uit die tijd geven u vast en zeker een goede indruk hoe u
te werk moet gaan. Te zijner tijd hopen we zelfs een eigen kopieer-mogelijkheid te

verwezelijken, vootlopig moeten we het met een slimme truc doen.

In het vorige blad stond een lijst met archief-materiaal. Alle reflectanten (zulke warÍaal
krijg je als je beroepshalve in diverse sollicitatie-commissies zit) hebben inmrddels hun



materiaal ontvangen. Helaas hebben ze te lang moeten wachten Inaar neem aan dat er
goede redenen voor zijn.

Inmiddels is de naam van de club ook doorgedrongen in de burelen van de Kamer van

Koophandel. Via notaris Pot in Potten hebben Ton Dorland en ik onze handtekening gezet

onder de statuten van de verenigrrg.
De volgende stap is een WA-verzekering en een verzekering van het club-materraal.

Als we het dan toch over verzekeren hebben: we willen graag de belangstelling peilen

voor een collectieve taxatie van uw motorfiets(en) door een

gerenommeerde taxateur. De kosten zullen bij collectieve taxatie rond de f L50, -
pef mot0f uitkomen. Dat is veel geld maar het keuringsrapport wordt door elke

motor-verzekeraar in Nederland geaccepteerd. De taxatie kan belangrijk zijn bij het

vaststellen van de waarde bij brand, diefstal of aanrijding. Uw oude motor kent geen

dagwaarder Bel voor meer informatie J.C. Dragt. oankururenwe,

bij voldoende belangstelling, iets organiseren. Reageer, indien mogelijk, voor 1 septem-

ber, dan kunnen wij aan het werk. (Ook uw nieuwe motor kan getaxeerd worden!)
Paul Jonkrnan

Te koop Magnat Debon 350 sv Stecktank
Tankkniekissen und Aluminium Auspufftopf.
Via Wim Faber ontving de redactie een brief met begeleidende foto's van prachtig
rngemaake uitlaatdempers (niet gepolijst) en tankknierubbers. Het ziet er heel strak uit.
Matthias Kunz, Schorerstrasse 3, App. t8,8L547 Miinchen. Tel. * fax 089-6970256
De foto's zijn, indien u serieus belangstelling heeft, te bezichtigen of te bestellen via het

documentatie-centrum.
Prijzen: Tankhriekissen DM 16J,:per set en Aluminium Auspufftopf DM 385,: .



Speurtocht naar identiteit

Hans van der Greft op

zoek naar de identiteit van

zijn re serve-bloc, verrnoe-
delijk van een Terrot type
monobloc-zijklepper.

Op de voorjaarsvehikel van'96 vond ik ur een standje,

vlak naast een paar Francofielen, een carter van een

monobloc.
Aangezien ik zelf in het bezit ben van een Terrot 350 cc

monobloc type HR uit het laar 1933 was mijn interesse

al snel geweLt. Dit viel de verkoper al snel op.

"Weet jij wat voor blok dit is?" , was de vraag van
hem.

Ik zei dat ik een vermoeden had van welk merk het zou

kururen zijn. Een Terrot of eventueel een Magnat De-

bon. Het carter, onder stof en vuil, compleet met 3
versnellingsbak mzar zonder koppeling en zijdeksel leek

aardig gaaf etniet versleuteld.
Met een merkstift was een vraagprijs van 150 gulden op het blok gezet.

De verkoper wilde het carter, dat ruim 30 kilo weegt, graag kwut. "Ik neem dat zwzre
kreng niet meer mee naar huis". Vervolgens vroeg hrj me een bod te doen, en voor ik
kon reageren zei hij dat hij er toch wel 75 gulden voor moest hebben! Ik heb het carter

toen naar met liefde meegenomen, zoals jullie begrijpen.



Thuisgekomen ging ik op zoeknaar merktekens, Íraar behalve een bloknummer en een
nummer op de versnellingsbak gaf het blok zijn identiteit niet pnjs.
Wel kon ik van af de buitenkant bolle fuimelaars in het carter zien. ln mijn blok hebben
de turmelaars kommetjes waar stoters tngezet worden. Het blok is dus een zijklepper .

Nadat ik het distributiedeksel verwijderd had kwamen de TT merktekens op diverse
onderdelen tevoors chij n.

Linker-ziikant van de bloc-motor. Goed te zien is het krukas-kettingtandwiel voor de
aandrtjving van de versnellingsbak. DoordaÍ de versnellingsbak in de kooi rechts
opgesloten wordt, en dus de ketting niet meer gespannen kan worden door de versnel-
Iingsbak naar achteren te schuiven, wordt de bak gedraaid. Uiteraard zit het
versnellíngsbak-kettingstandwiel excentrisch. Let ook op het aantal boutgaÍen voor de
bevestiging van het deksel, daÍ is veel groter dan het aantal op de volgende foto.

De afstand (95 mm) tussen de draadeinden om de voet van de cilinder te bevestigen, en
de diameter van het gat (92.5 mm) zijn groter dan van mijn 350 kopklepper dus vermoed
ikdat het om een 500 cc gaat.
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Het vreemde van het blok is dat er geen

huis op het distributiedeksel zit voor de

onderbreker van de accu-bobine ontste-

king. Het distributiedeksel is vlak, met

een vlakke afdichtingsdop en drie hori-
zontale lijnen bij de lagering van de nok-

kerns. (Zie foto blz. 5) Dit type deksel
vind ik in documentatie voor het eerst

terug bij een RGSE van 1946 .

De RGSE wordt in 1948 opgevolgd door

de RGST die wel weer een onderbreker

op het distributiedeksel heeft zitten.

Het blok heeft dus of alleen een Íragneet-

ontsteking gehad, maar waarschijnlijker
een magnéto-dyrnmo.
Lr de magnéto-dynamo is de ontsteking en

dynamo in één huis gecombineerd en is

achter de cilinder geplaatst. Hlj wordt bij
de RGSE door middel van een duplexket-

ting aangedreven.

Op mijn HR is dit een enkelvoudige ket-

ting.
Aangezien dit tandwiel van het blok ver-
wijderd is kan ik daar verder niets zinnigs

over zeggen.

Het zijdeksel moet van plaatstaal zil1n ge'

weest. Dit kan ik zien aan het aantal be-

vestigingspunten, twee maal zoveel, op

het carter. Met de ingebruikname van het
plaatstalen deksel (1937) verdwijnt ook de

vierkanten stang door het blok voor de bevestiging van de voetsteunen. De voetsteun

loopt nu onderlangs.

De smering wordt verzorgd door een Pilgrim pomp. Dit is een plunje{pomp die door

middel van een wonn-overbrenging wordt aangedreven.

Dit type pomp stamt van 1932 en is gebruikt in de monoblocs

HMD, HML, IrR, 350 cc

RSS, RD en RL 500cc
VA 750cc (V-twin)

Vanaf ongeveer 1937 hebben kopkleppers een dubbele tandwielpomp type 'double

Gurtner' (JSS, RGSE en RGST)
De HCT 350 zijklepper (1947-1953) heeft nog een Pilgrimpomp. Blj de zijkleppers is de

dubbele tandwielpomp waarsclxjrÍUk nooit in gebruik geweest.

Distrtbufiedeksel met huis voor de onder-
breker van de accu-bobine-ontsteking van

mijn motor, de HR dus.



Mijn HR. Goed te zien zijn het vierkante gaÍ voor de stang ter bevestiging van de

voetsteunen, de sleufgaÍen om de versnellingsbak te draaien en het kleinere aantal

boutgaÍen ter bevestiging van het deksel. Onder het blok langs lopen twee stalen

schetsplaÍen ter versteviging, bescherming en hieraan hangt het blok in het frame

Hier kom ik bli m{in probleem, welk blok heb ik?
500 cc zijkleppers zijn volgens het boek 'Toutes les Terrot' gefabriceerd tot 1939.

Hierbij moet wel worden aangetekend dat van de produktie in de oorlogsjaren in het

boek niets wordt vermeld"
Op het blok zitten overigens sporen van legergroene lak.
Na 1945 zijn in ieder gevzl geen 500 cc zijkleppers meer gemaakt.

Het in aanmerking komende model is de RD (1936 - 1939 ?) of nog waarschijnlijker een

machine van de periode 1940-1945.

Ik heb echter vorig jaar op de beurs in Barneveld een 500cc monobloc zijklepper gezien

die wel accu-bobine ontsteking had.

De rnslagwerken die ik heb geven geen uitsluitsel. Als ik een plaatje van een RD heb,

toont deze alleen de aandrijfzijde en niet de distributiezijde. Wie helpt mij?

Enkele weken later:
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Ik kax mij zelf in ieder geval weer een stapje verder helpen doordat
onderhoudsboekje van de 500 RDA met zijspan DTP heb gevonden.

ook de distributiezrjde getoond.

in op Vehikel een
Daar wordt eindelijk

Beeld van de 500 cc Terrot RDA "Coté transmissior"

Hier een blik op de distrtbufiezijde van de motor. Inderdaad ontbreekt hier het huis voor
de onderbreker van de accu-bobine ontsteking. Het distributiedeksel ís vlak. Het logo
met de drie liggende strepen is ídentiek.

Hans van der Greft (0343) 44.12.34



Motobécane
De CFM heeft van Ab Tobias een interessante Nederlandse folder gehad over Motobéca-

ne uir 1939. Uniek is het feit dat hij helemaal Nederlandstalig is. De folder bestaat urt 12

pagina's en is uitgebracht door niemand mrnder dan Willem Kaptern. De lichte eír zwaÍe

modellen worden gepresenteerd als de "succes-Serie voor 1939". Hier volgen vier
bladzijden uit de folder en nu eerst de inleiding van de importeur:

De Franse lichte motoren waren reeds beroemd om hun degekjke con'
structie en ongeëvenaarde prestatie, toen de fabricage van dit speciale

type in andere landen nog in de kinderschoenen stond. Het is vooral
Motobécane geweest, de meest vooruiÍstrevende van allen, dfu de toon

aangaf in het land der lichte motoren bii uitstek, Frankriik.
Naast uiÍstekende tweetaktmodellen met hun lichtmetalcn cylinder met

stalen binnenvoering - een uni.eke uiÍvoering voor dergelijke laaggeprijs-

de machines- heeft Motobêcane een lichte vicnaW met robuuste zijklep-
motor gelanceerd. Het Franse publiek, verwend op het gebicd van lirhte
motoren, wist deze bijzondere aanbieding direct naar waarde te schatten,

zodat sinds het uiÍbrengen van dit model in het voorjaar van 1938 ruim
8000 stuks werden afgeleverd.
De constructie bleek volkomen gezond te zijn, zodat voor 1939 geen

technische wijzigingen behoefden te worden aangebracht. Het type

"Monobloc" is dus geen proef van een kleine fabrink, maar een door en

door uitgeprobeerd product van een der meest vooraanstaande fabricken,
specialiste op het terrein der li.chte motoren, die hicrmee een wereldrepu-

ta,tic hooghoudt.

Ook in zwaardere modellen levert Motobécane toonaangevende produc-

ten, degelijk uitgevoerd en modern geconstrueerd, di,e in elk opzirht een

vergelijking met de beste motoren uiÍ andere landen kunnen doorstaan.

De solide bouw van de zijkleppers maakt deze modellen geschikt voor
dagelijks gebruik als di.enst-machines. Met de nicuwe "Grand Sport"
kopkleppers veroverde Motobécane het kampioenschap van Frankriik
zowel in de 350 als in de 500 cc klasse. De kopkleppers zijn bijzonder snel

en hebben als belangrijk voordeel, da de prijzen lager zijn dan die der
g elij kw aardig e c oncurrentie.

Vol vertrouwen in de kwaliÍeiÍ importeren wtj Motobécane en wij zijn
ervan overtuigd, dot èn de lichte èn de zwaardere modellen besliste

aanwinsten voor ons land ziin.
A.M.I. WILLEM KAPTEIN
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Me rncrdet, ,rftl,4h8fik*c'n P, ZVS,-

De enige viertokt,,onder de 5C", een voikomen beproeÍde en
gezonde construciie, een ,.Schloger" onder de lichie :notorrij wielen,
zool.s olieen een grote isbiiek kcn bouwen, ciie zich op cit
crDcrite terrein specioLiseert: Motobécone. IJet grote voordeel vcn
deze zij klepmotor boven cie tweetckt is r"corcl de groteÍe eccno-
mie in benzine- en oiieverbruik en bovendien hel soepele en
rustige lopen vcn de motor, zcncier het irriterenie overslccn.

DE MCTOR is een vlertokt zijkleoper inet 46 rnrn. boring, 60 mm. sicgt eii
-q8.9 cc. cylindennhouc. De crineernbcrre cylincierkcp is von qlurniniurn. De
kieopen zij n geheel s ioÍ- en olieCichl inoesicten, Ce kieogeleioels worieu
oidcenCe gesmeerd. Volledig crutomotische CIRCULATIESi'4EP,ll'rG. Een noe-
'ieeLheici srneelci:e von t', L. bevindt zrch in het cci'ler en ci.rcuiee;t onder
ciruk docr cie ceheie inotcr. Elke 2000 Kiu{. siechts benoeit ceze oiie ie worcien
rfgetopt en ververst, zodot liet olieverbrui!: uitersi ioog ls. CÁRBUR.ÁTIUIï
met stcri!:}epte. Bougie l4 mm.

ONTSTEKING Coor rrlieqwrei mogneet. In bei vliecwiel rngebou'wcle ovncrro
mei 27 Wot', vermogen,'wocrdooi in c-crnbinqiie nei ie g;cte sirooi;rlijn kco-
lcrmp een schitterenci Iicht verkresen word.t. Llchtschskelqcr op het sïuui.

VERSNELIII'{GSBÁK en bloc gebouwd rnet Ce mctcr in één glcd cÍgewerkt en
glcnzend genolij st ccrter. Incesioten !:Íckstcr:ier, 3 versneilinger, meervoudiEe
pia'lenkoppeiinE in oire. Schsl:elheiboora op cle tonk.

FR.ÁME, geireel gesloten, onder de :noior dooriopend en bijzcnier sterk.

VCCRVCF,K uit :lccdloze buizen, scepel verenC, ;:ret hgnd-ve;stelbcrre schok-
brekers en stuurcj.emper. Zscht-dek zcde1, cunsitg geclcc'.st ten opzicaie von
het stuur en ie voetrusten, Verch.rocnd. sïuur mei Àaroi irooibccr oosacrnciie
en lcnEe ocngelcste hanCies vcor koppe),inE en voorren.

WIELEI\I met bcliorbcnden 600 x 65. Verchroomcie ncven. Eiede tro:nmeiiemmen
mel een dicmeter vcn 120 rnm.
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de *ríge víertuht ,rt v,Á,t* d"o 60"
BENZIIq:TÀIíK gemonteerd co rub'cer, sierlijk rnodel, met rubber kniegrips-
Inhouci rui:n 3 L. Fiexibele benzineleiCi:E.

SPATSCï-{EF.}'18}{ met brecie ziislukken, 'voclooor cie bcnd volkomen is in'
gesloten. Sierlijk nodei kettingscherm. Ste'rige bcgcgecircger, geschiki
voor duo.

FINISi{, ncqr keuze in crttroctieve beige met bruine uitvoering of geheel zwort
met iank in t',rree iinten giïoen.

SNELI-IEID cc. 70 KM. per uur. GEWiCHT 56 KG.

,,1+t&r'{*$!Á&" ;:,;ï; ':ï::ï3;J;' ""ï"ï:;ii:"1""ï: (. Zg 0 ,-

Oo nevenstcanCe doorsnee-Íoto is
culaetilk de robuste conslructie
vqn daze zij klePrnotor te zien. De

nokkencrs en net distributieicger
hebben een e:<trc lcger in bai
ccrrter, -+rcl<rrdoor zowel de ge'
ruisioosheid cls de levensduur
bevorCerd wordt. De kleogeieider:
lvorden roycci vanuii hei csrter
qesmeerd, de cisiuiting' vqn hei
kieppenhuis is volkomen sioí- en
oliedicht. De cÍneembore oiumi-
aium cylintLerkcP is met 5 bouten
cp d.e cyiinder bevestigd. De
c'rrculqtiesmering is volkomen
cut.cmqtisca en Cr:or het ont-
breken vcn een oiiePomP (een
vinding die :eeds I0 jcrren Cool
de lcrriek worcit toegePost) ob-
soluut storingv:ij. De icnd'nrielen
en lcgers vcn de versneliingsbclk
zijn exircr z'vrlcor uitgevoelci. De
tcrndw:elen vqn 2e en 3e varsnel-
iing ztin voortdurend in clongrii-
ping. De meervoudi.g'e nctte
plutenkoppeling' is zowel met cie hond crls met de voet te bedienen.

De zeer crpcrrte uiivoerinq, het origineele ontwerp en de ongekend roycle
speciÍicctie geven de,,lÍONOgtOÓ" de ereplccrts onder cie bel<rstingvrije
moioree. Proiiteelt von de voordelen, die een 4-ioktmotor boven ce 2-takt-
constructie heeÍt:

Regeimctig'e loop.
Rustig, niet irriterend uitlcstgeiuid.
Spccrrzcom benzineverbruik (1 L. op 65 lff.)
Geen gemengcie broncistof.
Circulatiesmerinq (verbruik I L. op 2000 KM.)
Betere trekkrochi bii tegenwind.

.#.f, -:r\--.
;h,i;ï &' rji,ltr€4N Èi,'.
;,-;.rL=r't:i,fr\\Ïr \

-À*n--<-
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W r+,írde{, r rfund S,f6á 3 5 C" p, 5 /Í0 .-
Ean sucersoort kopklepper ,,:nonotube" van hoogst rnoderne con-
stiuctie, Íors en ster/iqi -rcn bcu-w en met ongeëvenocrde spcrtieve
k'rrciiieiten lvcrt belrstt snelheid,',rreqiligginqi en besturingr. De
:ncchtne, 'alclcrmede lvÍotobeccne op ol'ertuigende rvij ze het kcm-
pioenschco irqrl Frcnkrijk veroverdei

BLOKMOTEH, enkelpoort, borincr 70 mnr., slcg 90 m:n. Glsnzend gepolijst ccrter.
Áluminiu::r cTlincierkop met ingeqoien bronzen comoressiekorner. Fier kieppen-
mech{nisine is, irclusieÍ Ce }rcorspeldklepveren, geheel ingesioten en -w'ordt
cutomctisch ,ranuii het ccrrter Eesrneerd. Clrcuiolie-smering voigens een bij-
zonciere vinding, weike storingvrii werkt en 'vqc:bij de motor uiiwend.ig geheel
vrrj vcn olie biijit. tsoug'ie 1.1 mm. i\moi- vqisiroorn cqrburcteur.
ONTSTEKING en VERLICI{TING door :ncrEneetidynqmo. Groot model siroomlijn
kooicrmp, qcngaocst ccn het grote veÍmoqen von de krcchtige Cyncrno. Licht-
schckelcra; op het stuur.

VERSNELLINGSBÁii eu bloc gebouwd met Ce motor, 4 versnellingen met .roei-
schokeling, dubbel pedacl ;net nck- ea teenbediening. Onversiijib,rre natte
platenkoppeiing, met hcrnd.- en voerbediening.
FRÀME, geheel gesloten, onder de motor cioorlopend en bijzonder stevig.
Soepel verend.e VCCRl/CP,i{ uit nasdiooze buizen, met grote hanci-versteibcre
schokbrekers e:r stuurdemper. Verchroomd AmqI stuur met oonEeiqste hondies
en iwisigips voor gos en ontsteking.

WIELEN met krachtige remmen. Verchroomde velgen. Vóór ribbenbqnd 26 x 3,25,
cchle: noppenbcnd 2óx3.50.

BENZINETANK, verchroomd, sieriijk mociel, met rubber knieglips. Inhoud l5 L.

SPÁTSCÉ{ERMEN ectrc breed, met zÍjstukken. Achtersp<rtscherm opklopbcrcr.
SNEL;-{EID 125 KM. per uur.

lít$del ,,íuyx AL& 500' (, 650,-
Speciiiccltie qeiiiË ocn bovenstcrcud. m.odei, met uitzond.ering von:
MOTCR, boring 80 Eltt., slcrg 98 mm. 493 cc. cylindennhoud. Dubbelpoort
cyiÍnderkop,

SNELI{EID 130 KM. per u.ur. 13



Vurc tra4**s.trttw,e !

W"otc,{,éte{e (adel ,r$+ond Sfto*{ 500" (,V25,-
Een bijzonder snelle 500 cc. dubbelpoort kopk)epper, in geliike
uitvoer:.ng ois het rnodeL ,,Super CIub 50C", even modern en even
robust, modr nog sneiler en nret nog meer reservekrccht. Dii is Ce
:ncci:rne, die met Bernardel zij spon, ondet vele concuirenten hei
Frcrnse zijsponkampioenschop in cie 5C0 cc. kiasse ie cie wochi
sieep te.

De speciiicstie is,Jetiik oon die der op de vorige blcdz:iCe bes:hre'ren kop-
kiecpers. De motor heeÍt ecnter hoqere cornpressie en specicle nokken, terwij !

in';elbcind. rnet de grctere snelheic ie:emrnen vcn het rsce-tt1oe zijn, klcch-
tiger :iogl' dcrn op ie cncere rnocieilen en voorzien von koelrlbben. Bover'ciien
is een specioie Ànilé stuurCeraper gemcnteerC. De sneiheiC is 140 KX4. per uul.

CIcse-up vo:i de schliterende koP-
!:ieprnotor cier ,,SuPer Club" en
,,Grcnd Sport" r'-roi:llen, een juweei
vsn moderne er- vociuitstrevenCe
motorconstructie. Duiieiij k is ie zten
de voLkomen insiuitlng von ciie be-
wegende celen, díe uutcmctisch ge-
smeerd worCen, de cijzonoel brede
koeiribben, de vcrlstroom corburc-
teur en het pedccl voor de koppeling.

De zrj- en kopklepmcchines vc:n
Mctobécsi-re, en de interessonte
lichie nocielien.,vcn cnder cie o0",
vorrnen tezcnien een reiongrii ke
sc:nwlnst vocr cns IcnC, aie 'wi1 rnet
recht noernen:

De Sun*s . Soaíe

vtffi7?39 !
t4



In Yerwachting Yan de derde
20-01-97
Beste mensen van cle CFM: zoals beloofd zou ik jullie op de hoogte houden van het

ontleden van de Dresch. Allereerst wil ik enkele leden bedanken voor de spontane reactie

over het sturen van informatie over de Baby. Bij het ontleden kom ik er achter dat het

Dresch-baby-tje een prachtig in elkaar gezet ding is, een mooi lijnenspel, vind ik.

Allereerst de vorm van de tank als een raket van de film Jules Verne.

(/

Ten tweede het frame. De achtervork heeft precies de vorm van de talk.

En dan de uitlaat..

Een prachtig daarop volgend
srukje valqverk bij het uit elkaar
halen van de voorvork kwam de

naam TITAN tevoorschijn. Het
zegt mlj niets maar misschien
iemand onder de leden wel.

Zoalsjullie weten had ik in het vorige boekje gezetl. twee kinderen, twee motoren. Nu
moet ik waarschijnlijk drie kinderen nemen -want je voelt het al aankomen- ik heb er een

derde motorfiets bij, en wel een Peugeot trt 1921met tankversnelling en een bladvering

die vooraan recht omhoog staat. Hij is helemaal compleet, alleen moet hij wel volledig
gerestaureerd worden. Resumerend: de nieuwe namen van mijn kinderen zijn nu

Motobécane 1924, Dresch ong. 1932, Peugeot 1921.
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Lang weekend Monthlery 1s-18 mei rggT
Eerst alleen op de motor. Later toch niet mee, en tenslotte toch mee met de motor bij Ton
Dorland op de aanhanger.

Donderdag 15 mei zou het allemaal een aanvang vinden.
Gepakt en om ongeveer 8 uur in Putten gearriveerd.. De motoren op de aanhanger
gebonden, koffie praten en vroeg naar bed. De volgende morgen, voor sommigen ,s

nachts, om 3.45 op, een kort ontbijt, Nico opgehaald en om 4.30 uur richting Érank11k.
Het is 's morgens nog heerlijk stil op de Nederlandsche wegen, slechts een enkele
vrachtwagen. Prachtig zljn toch altijd weer de zonsopgÍrngen in ons land.
Na even door Nederland gereden te hebben onze eerste koffiestop in België, koffie, ik
word slaperig als ik zelf niets heb te doen. Tweede kopje gratis, dus toegeven aan het
Nederlandse gebruik dat alles wat gratis is, welkom is. De atmosfeer vertelde goed weer,
dat zou het ook worden.
Onderweg hebben we Nico nog terdege aande tand gevoeld over zijn keruris van de
Franse taal, je zou een leuk Frans meisje tegenkomen. Onderw.g oót de TGV nog zien
voorbij flitsen, lcripper langzaarnmet je oog en hij is weg, als een pijl uit de booghet
260 kn/h.
De verbinding met Parijs zou ook flêche d'argent kunnen heten, naar de vroegere
bootverbinding met Boulogne die flêche d'Or heette.

Het grote moment is daar. De voorsteden van Parijs doemen op. Kijken we achterom dan
zien we twee motoren ons vlak op de hielen zitten, al een neteirlO. Het merkwaardige is
dat ze beiden geen berijder hebben, en één rijdt zelfs achteruit. we proberen de
Eiffeltoren te ontdekken Ínaar het is een beetje dampig. Uiteindelijt zien we hem, het hart
van Frankrijk.
Het is druk op de Periférique maar de borden geven steeds ,.fluide"
Bij de afslag versailles gaan we eraf want Ton wil Nico versailles
er ook nog nooit geweest.
Enorm wat men vroeger zoalblj elkaar wist te stelen, maar indrukwekkend en in
prachtige kleuren. Nog 20 krn naar Cernay la Ville waar we op een prachtige boerderij-
camping aankomen. De boer blUkt een Nederlander te zijn, er staat êchter nog een
Nederlander, met vrouw en caravan die geen oude motorlieftrebber lrykt te zijn.
lntussen blUkt Ab Tobias al gearriveerd en de tent van Jan Coen nragt en petra staat er
ook al. Snel de tent opgezet en luchtbed opgeblazen en de boel is weer klaar voor de
nacht. Die nacht arriveren nog Paul Jonlanan en Gerdy + kids, Peter Mosseveld en Hans
van der Greft met Janien. De volgende dag is er alle gelegenheid om de omgevin g te gaa\
verkeruren, natuurlijk op de motor. Wat snorrer_ ze lekker. Natuurlijk loopt een motor in
z'n geboorteland het lekkerst. Paul? Nietwaar? Het is hier in ieder geval heel rustig en
zeer landelijk. De winkeltjes voor de benodigde proviand zrjn op loopafstand. (Ton)
Ook zijn nu Simon Wensveen en zijn vrouw gearriveerd, die zióh de komende uren zullen
vermaken met het opzetten van hun nieuwe tent. Later komt Erik Smit (Budo) nog met

I6

aan, dus geen files.
laten zien, zelf ben ik



een echte ijswagen, helaas geen rys met slagroom. Zíjn vriendin Lisou, een echte

Franqaise uit de Jura heeft hrj later van het station (welk? Het afgesproken station bestond

niet!) opgehaald.

De zaterdag is de dag van het motorgebeuren, dus met vier motoren op weg naar het

circuit, Nico bij Ton achterop, Paul met Peter, Hans met Janien en Ab (had hem nog niet

klaar) bij rnij. We komen om 10.15 bij Monthlery àan en zetterde oudjes achter een

rood-wit afgelijnd hek en spreken af wie en hoe laat je op de motoren moet passen. Een

ieder ging toen zijns weegs en struint en banjert her en der op zoeknaar z'n gadrng.

Het circuit stamt uit de jaren 20 enis een betonnen kombaan-circuit, met daaromheen

aangelegd een vlak weg-circuit. Het geheel is gerestaureerd voor evenementen zoals

deze.

Op het binnenveld, pits, oliedamp, Fransen die uitgebreid zitten te eten. Kinderen op

motoftjes, amazone's op flitsende BSA's, ongerestaureerde stampers, Ftans, Engels,

Duits, Italiaans. Onderdelen en markt, presentaties van de diverse clubs en rariteiten en

dito bijbehorende personages. Dit alles onder een zonovergoten atmosfeer. Precies zoals

Ton een aantal Peu's geleden al beschreef. (Peu 15; Laissez-Fate;Blz. 10111; Februari

1995; vertaling uit Klassik Motorrad)
Na een aanta\keren gebanjerd te hebben en om uit te rusten, liep ik ÍnaaÍ weer eens naar

de parkeerplek. Goed ik kwam br1 de plek aan en zíe NIETS ! Leeg, geen wacht. Gestolen

met personeel en al. Ik kon me het niet voorstellen in deze gemoedelijke atmosfeer. Wat

te doen? Kalm blijven spuitwater, het buitenterrein afzoeken zonder resultaat. 't Was

kwart voor twee, dus zou Ton zo komen. Eens even afivachten hoe die zou reageren.

Aha, daar is hij. K{kt of hij water ziet branden en krabt zich eens in de arm.

De oplossing was dat het nadat ieder vertrokken was, iemand van de organisatie had

gevraagd dat we met 10 minuten weg moesten zijn. Jan-Coen, die de sleutel van het slot

had, was toevallig nog brj de motors en hebben toen alles muar rraar een veilig plekje op

het birurenterrein geduwd. Trouwens nog bedankt.

Tegen vijf uur hebben we met z'n allende terugtocht aanvaard en waren tegen zessen op

de camping terug. Eten en daarna gezelligbry de tent zitten.

Zondag was iets koeler dan zaterdag, zljnwe met drie motoren (Paul?) naar het terrein

gereden, toen maar direct naar het birurenterrein. Ook hoefden we niet op onze motoren

te letten. Niemand zit er met zijn handen aan. Daar kunnen een hoop mensen die met de

handen kijken een punt aan zuigen. Niemand heeft zichdaar lopen vervelen.

's Avonds werd de buit voor de tent uitgestald. Voor Ton was dat niet aan te bevelen

want een paar sproeiernaald-klemmetjes in het gras ben Je zo kwut. Even moet ik aan de

man in de caravan denken. Die kwam bd Ab informeren of zijn met aluminiumverf
geschilderde ketting soms van zilver was. Hierop zei Simon dat dat het geval was. Maar

dat is toch veel te slijtage-gevoelig? Hierop zei Nico dat dat het geval was, mLàÍ dit was

een speciale legering die een fraai uiterlijk gaf. Hierop trok de buurman met de

wenkbrauwen. Ook meende Simon dat de winterlucht in de banden op de beurs wel

verzameld werd. Er zou nu zomerlucht in moeten.
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Hoe het verder is afgelopen weet ik niet, de man van de caravan hebben we niet meer

gezien. Zo zie Je maar, nu slapen want morgen weer vroeg op.

Op de terugreis kan Nico in ieder geval zeggeu en bewijzen dat hij in Parijs is geweest.

De terugreis duurde naar mijn gevoel langer, dit kan zqn oorzaak hebben in het feit dat

het beter is water of frisdrank tot me te nemen.

's Middags waren we weer gewoon thuis en ik kon terugzien op een zeer geslaagd uitje

voor ieder van ons.

Tenslotte verdient het melding te maken van een oud Nederlands spreelavoord, jong

geleerd, oud gedaan, al is het voor de betreffende ouders soms zeer vermoeiend om op de

jongen te letten.
Met vriendelijk motorgroeten

Rob Kwist.

Als meegereisd redactíelid ts het erg mal<kelijk om op ek ingezonden artíkel te reageren.

Dat moet een uttzondering bliiven. Hier dan!
Dat tnnnnetje uit de caravan was inderdaad een speciaal geval. Zelfs Remi (14 mnanden)

kreeg de wenkbrauwen omhoog omdat hij één van de netjes klaarstaande pantffils van

het meneertje een meter had weggesleept vanaf de vaste plaats, btj de deur, onder de

caravan. Als met een trofee stond hij ermee ín de hand. Dtt bleek een volstrekte

verstoríng van de dagplanning te veroorzaken. De volgende morgen, voor dag en dauw,

had Remí een ingrijpender plan. Hij had het hele trapje tnnar meegesleept. Gelukkig sliep

de "caravan" toen nog, dat had heel anders afkunnen lopen.

Dat ik de tweede dag niet meegíng, is dus nu ook wel duidelíjk. k moet mtin tiid verdelen

over meer zaken. Anders moet je je kínderen en vrouw niet meenemen. Ze hebben genoten

op het círcuit, tnaar één dag lawaai, bewegtng, hítte, avontuur, brommende kinderen en

knorrende volwassenen was echt wel genoeg voor ze. De nryeede dag hebben we vele uren

gewandeW met de kinderen in rugzakken. Het terrein ín de onmíddelliike nabiiheid van de

camping ís als de Betgische Ardennen. Schitterende natuur. Wist u dat, zo dicht bii
Paríjs?
k had trouwens om een andere reden toch niet meer op de motor meegekund de tweede

dag: het blok was de dag ervoor op de terugreis kort voor de camptng veel meer lawaai
gaan mnken. De krukas deinde heen en weer (het kettíngtandwiel zag je zwabberen) Het

bteek achteraf een kleinigheid rutar het blok moest toch helemnal uit elkaar.

Paul

Wij vinden de reis voor herhaling vatbaar. Het is voor sommige mensen een rot-tijd
(Pinksteren). Misschien is het toch ook wat voor u. Er is voldoende te doen in de

omgeving, ook voor mensen met (kleine) krnderen.

Bestuur CFM
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Hijloopt.....

In de nummers 11 en 12 van "Un
Peu Du Tottt", werd een restaura-
tieverslag gegeven van miin Tercot

HST van 1929. Af en toe kes ik
dat nog eens door en dan komen al
die verhalen, die daarbíj hoorden,
weer in de gedachte. Ik heb er toen

maar een paar beschreven, het zou
anders een boekwerk geworden

ztin.
Door Ton Rietbergen

nog even niet

Na de restauratie, het is dan oktober !993, was de

machine wel mooi om te zien, maar er waren teveel

onderdelen opnieuw gebruikt die eigenlijk vervang-

en moesten worden. Ik had nu dus een prachtig

wrak in huis.

Wat nu?

Alles was voor een Terrot nog goed te krijgen. Ik
ben nooit tevergeefs nzar eetbeurs of handelaar toe

geweest als ik nog goede en originele onderdelen
zocht.

Er zat m aÍ één ding op. De hele motorfiets werd
weer totaal uit elkaar gehaald. Precies zoals Paul al

eens gezegd had: Alles in twee keer!

Ik ben thuis niet erg gezegend met een overvloed

aan bergruimte. Er werd een catalogus gemaakt

waarin stond, waàr ik alle onderdelen, los of in
doosjes, opgeborgen had. Alles werd genummerd. De staat van de onderdelen werd

beschreven, zodat ik altijd een overzicht had van wat er nodig was of wat hersteld moest

worden. Nu kon de restauratie ook financieel wat overzichtelijker worden.

Zonder veel kennis van zaken, rnazr met twee rechtse handen en erg veel enthousiasme,

kun je best zo'n machine als een Terrot restaureren. Je moet wel de tijd nemen en veel

opnieuw willen doen. Het is dan een echte hobby. De mensen, die jou advies kunnen

geven of iets voor jou kunnen maken, vind je vanzelf , als je lid van de club wordt. Je

ontdekt dan ook, dat je lang niet zoveel uit handen hoeft te geven als je eerst dacht.

Ook het vernikkelen van veel onderdelen heb ik zelf gedaan. Brj de vorige restauratie had

ik alles gelakt. Het vernikkelen deed ik in de zomer van 1996 in de nrin. In het schuren

en slijpen van de onderdelen ging echt weken van vrije tijd zitten. Ik had een aquarium-

bak, een bos dun koperdraad, een acculader van 6A en een schakelschema met lampjes.

Die heb ik nagebouwd uit een folder. Dat schakelschema heb je echt nodig, want dan is

de nauwkeurigheid van de temperatuur van het bad wat minder kritisch. Daarna moest er

nog nikkelvloeistof, zoutzuur van 10 % en een goede ontvetter komen. De aquariumver-

wanner hield de temperatuur van het bad tussen de 25 en de 30 graden. Dat ging perfect!

Hier en daar zljnnog wat putjes van verdwenen roestplekjes, wat slijpkrassen op de

lamp, Ínar dat is nostalgisch toch?
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Het schuurtje, waarin ik mijn werkplaats heb, is maar erg kletn. Eerst werd er TL
verlichting in aangebracht.

Bovenop de linnenkast van mijn schoonmoeder stond nog een bovenkast. Ik kon beide

kasten krijgen. De linnenkast werd gereedschapskast. "De bovenkast, 120 x 40 x 40 cm,

werd een verrijdbare werkplank voor de Terrot. Ik had voor de stevigheid de klep

vastgespijkerd. Ik zette er zwenlavieltjes onder en schroefde er in de lenterichting een

stevige plaÍtk op. Na het in elkaar zettenvan het frame, schroefde ik de voor- en

achterstandaard op de plank vast. Nu kon ik aan beide kanten van de motor werken in de

smalle schuur. Gewoon even de hele zaaknaar de andere muur rollen.

Op de clubvergadering van 9 november 1996, kreeg ik veel adviezen om de machine

betrouwbaarder te maken. Nadat ik die uitgevoerd had, l<rvam de eerste startpoging in
zicht.

- de carburateur lekte benzine
- de oliepomp zatriet goed dicht
- êênhelft van de standaard brak pardoes in tweeën
- de vonk was, bijrn zeker, niet rijp genoeg om te Terrot tot leven te wekken

De standaard is alweer hersteld. Ik heb aan weerskanten van de breuk een schroefgat
gedraaid. De beide helften werden aan elkaar geschroefd. Daarna werd er een las omheen

gelegd. Alles werd mooi rond geslepen. Die is nu steviger als hij was.

Een restauratie uitvoeren en direct tot een goed einde brengen gaatrlLet zoïrraar, blijkt. Je

wordt door schade en schande wijs. Misschien heeft de machine niet overal de finesses

die een beroeps- of ervaren restaurateur kan aanbrengen, maar ik heb er wel veel plezier

aan beleefd.
Misschien zljn er in onze club meer mensen met dezelfde ervaringen als ik. Het zou leuk
zijn als zij ook hun verhalen in "tln Peu" zetten, ooit.
Een rijdend voorjaar van 1997? Peutêtre

Het laatste nieuws:
De "magneet" is opnieuw gewikkeld bij Toon van Daal. Hij loopt nu zacht en liefdevol
hoewel ik hem bijna niet durfde te starten omdat ik verwachtte dat hij heel rauw zou zijn,
met knallen en dergelijke.
Mtjn zoon Robert heeft me geholpen door als testpiloot te dienen. Even duwen en het

hoefde al niet meer. Htj ltep zelf verder. Alleen de geluídsdemper tn de uitlaatpijp schoot

los en vernietigde in een klap de aluminium einddemper.
Op 18 augustus gaat de motor naar de keuríng. Zonder geluidsdemper mnakt htj veel

leyen, in ieder geval veel te veel om door de keuríng te komen. De alumínium demper is

weer getTurakt, nu lel<ker proefrijden op een stil stukje weg en hopelijk is er 18 augustus

weer een gekentekende HST bíj.
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Van de voorzitter
Ach, je kunt wel hele bladzijden vol gaan pennen, maar het moet wel
zinvol zijn. Bladvulling kunnen we allemaal wel verzinnen.
Algemene ledenvergadering Barneveld op 5 april.
Zie het verslag. Voor het officiële gedeelte waren er eigenlijk geen
problemen en was dit snel behandeld. De Statuten en Huishoudelijk
reglement waren goed en hoefden niet meer gewijzigd te worden.
Verder mogen wij ons verheugen twee ereleden in ons midden te hebben,
te weten Wim Faber en Paul Jonkman, 'De werkers van het eerste uur'.

Eerlijk verdiend.
Monthléry
Een belevenis voor de aldaar aanwezigen. Eigenlijk kunnen we zeggen,
dat we met z'n allen hebben genoten. Volgend jaar gaan we weer (be-
stuursbesluit). lkke ook.
lnmiddels weten we ook een slimmere (dus ook goedkopere) manier om
op het circuit te komen. De camping is prima bevallen, met een leuke rit
naar het circuit. Als alles lukt, leest u het verslag in Het MotorRijwiel
sept/okt. Rob Kwist heeft een verslag in deze Peu op blz. 16 tot en met
18.
Wie was ook weer die man die twee frames met motor kocht als reserve?
Eric 'Budo' Smit zal z'n blokje nu wel uit elkaar hebben.
ln ieder geval: 'ooievaar' (de Nederlandse vertaling voor'au révoir').
Een vereniging!
Op 11 juli zijn ondergetekende en Paul in het beste pak naar de notaris
gegaan om de oprichting van de 'Club Franse Motoren' officieel vast te
leggen. Na door de notaris uitgebreid te zijn onderhouden over de verant-
woordelijkheden van bestuurders werden we dus een echte vereniging,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 4010547 "

Hallo, bent u er nog?
Vehikel 22-24 september
We staan weer op de najaarsbeurs van Vehikel en hopen u daar te zien.
De ervaring van vorig jaar leerde, dat er zeer veel aanloop was, ook van
niet-leden, en dat onze stand zeer informatief (en gezellig) was.
Steun voor de samenstellers van Peu du Tout en de archiefbeheerder
Een verzoek aan allen:
- Als u een beurs of een andere interessante happening in binnen- of

buitenland bezoekt, maak hier dan een verslag(1e) van. Anderen
kunnen dan ook kiezen volgend jaar. Stuur tekeningen, foto's (voor
het archief) en interessante adressen en telefoonnummers (moet
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wel iets met
terug.

motoren te maken hebben) mee. U krijgt alles weer

- Stuur interessante teksten naar
(eventueel) te vertalen en/of te

de redactie (Paul of Jan-Coen) om
publiceren. Doe er wel een bronver-

melding bijl
- Deze zomer zijn er een aantal motoren voor de keuring geweest of

gaan er een aantal voor de keuring. Maak even een verslagje voor
ÉdT over de op- en aanmerkingen tijdens de keuring. Leerzaam
voor iedereen.

Weer een stel rijdende motoren er bij. Wat zal het leuk en drukworden bij

de jaarrit!
Jaarrit 1997
Natuurlijk loopt het storm op de jaarrit. Het wordt een gezellig gebeuren

met heel leuke ingrediënten.
Nogmaals: Ook zonder motor bent u welkoml
Veel rijplezier.

Greut'n uut Putt'n

Kort verslag met besluiten van de oprichtingsvergadering vereniging CFM

1) Aanwezig26 stemgerechtigde personen; Aanwezig bestuur (i.o.) Ton Dorland

(vz),, Paul Jonkman (secr.), Jannie Stomp (pm), Henk Kaajan, Jan-Coen Dragt"

2) Mededelingen over Monthléry en de jaarrit
3) Buitengewoon lid: benoemd zijn \il/im Faber en Paul Jonkman

4) Statuten: Er zijn geen schriftelijke of mondelinge reacties binnengekomen bij

leden van het bestuur over de concept-statuten. Een jurist heeft de aansprake-

lijktreids-clausule in de concept-statuten gecontroleerd. Tevens is er een peldooi

om het quorum zo laag mogelijk te houden. (art. 10 pt 7)

Om 13.53 uur wordt door alle aanwezige leden (volgens presentieltjst), zonder

tegenstemmen of onthoudingen, besloten tot oprichting van de vereniging CFM

met voorgestelde statuten en huishoudelijk reglement.

5) Bestuurs-samenstelling: Zie ptnt I
6) Archief: besloten is tot oprichting van een documentatiecentrum en

verzekering van het materiaal.

7) Aansprakelijkheidsverzekering: wordt afgesloten (voor de jaarrit)

8) Rondvraag:
De heer Rien de Kloet vraagthulp bij het in elkaar zettenvan zijn Terrot

uit 1933. De hulp wordt aangeboden door Robert Kwist.

9 Sluiting: 14.15 uur Secr. CFM
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Cllub

Jaarrit cFM il:ï:."

Datum: Zaterdag 6 september
Verzamelplaats: WilpAchterhoek; Zonnenbergstraat33
verzameltiid:
Starttijd:
Kosten rit
Kosten diner:

9.00 uur
L0.00 uur
f 10, - per motor; duo -pa.ssagier of volger f 7,50

f 20,=
Elke inschriiver krtigt een route-beschriiving naar Witp-Achterhoek.

Dit jaar wordt de jaarrit in Wilp en omgeving georganiseerd. Er is een mooie rit
van ongeveer 2 x 40 lcn. Bovendien zullen partners (en kinderen) een gezelhge dag

meebeleven. De organisatie is dit jaar in handen van Peter Mosseveld, Jan-Coen

Dragt, Hans van der Greft en Paul Jonkrnan. In de omgeving van Apeldooln,

Zutphen en Deventer zal een mooie rit worden uitgezet. Het tempo van de rit kunt

u aan uw eigen wensen aanpassen. Er zal individueel worden gestart, of deelne-

mers worden "samen gesteld" tot een groepje met een voorrijdendekaartlezer. Om

onderweg voldoende te kururen babbelen zullen regelmatig interessante en leuke

stops worden georganiseerd. De gehele route zal over kleine wegen gaan, zandpa-

den, stoplichten en drukke punten worden vermeden. We hopen dat dtt laar veel

mensen met een kleine motor naar onze dag komen.

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

op tafel komt, het zalu weer goed smaken, zeker weten! Er is een grote variatie,

dus voor ieder wat wils, ook voor vegetariërs! Einde diner 19.00 uur.

In deze Peu zit een gekleurd inschrijfformulier. U krnt ook inschrijven per

telefoon: (055) 323.26.67 <>

Peter, Jan-Coen, Hans en Paul.
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Side-cars cent ans d'histoire
Bernard Salvat
2-85120-479-3
FF 390, -
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Boekbespreking "Side-cars cent ans
d'histoire"
Titel:
Auteur:
ISBN:
Prijs:

Na het boek "Les motos Francaises, cent ans d'histoire" is er begin '96 een

nieuw boek van zijn hand verschenen.

Vertaald luidt de titel: Zijspannen, honderd jaar historie. Het boek heeft

wederom de zelfde afmetingen als Salvat zijn vorige. 26 cm in het vierkant en

I92 pagtna's dik.
Gedrukt op fraai glanzend papier en met vele originele foto's en catalogus

afbeeldingen. Op de kaft staat een stoere., zeeÍ mooie, Gnóme &Rhóne 750 X
met een Bernardet zijspanbak.

Eerst een kleine stukje achtergrond
over de schrijver van dit boek-
werk, Bernard Salvat. Hij is
schrijver van enkele boeken maar
vooral bekend als voorzitter
(President) van de Club du
Motocyclettiste en redacteur van
het blad Motocyclettiste.
Het is niet zo vreemd dat juist hij
een boek over dit onderwerp heeft
geschreven. In het nummer 26 fit
de winter van '82-'83, was een

special gewijd aan zijspannen.

Veel van de daarin getoonde afbeeldingen komen ook in het nieuwe boek terug.
Er was blijkbaar zoveel materiaal voorhanden dat wat eerst op 19 bladzijden
geplaatst kon worden, nu een eigen boek verdiende.

Nu over het boek zelf; opgedeeld in tien hoofdstukken en een toevoeging is het,

over het geheel genomen, goed leesbaar. Voor iemand die de Franse taal niet
goed machtig is, kan het boek zeker ook interessant zijn, daar het tekst-gedeelte

zekq niet de boventoon voert.
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Het begint met het begin: de oorspronkelijke ontwerpen. Daarna volgt het houten

tijdperk, het metalen tijdperk en het plastic tijdperk. Vervolgens behandelt de

auteur de tour-modellen, de sport-modellen, de leger-modellen en multi-functio-

nele gebruiksmodellen. Een apart hoofdstuk handelt over gelede-zijspannen, die

meehellen in de bochten. Ook dit principe werd al in de twintiger jaren toegepast.

Tot slot in hoofdstuk 10 wordt in het kort wat zijspan-theorie uit de doeken

gedaan.

De toevoeging bestaat uit een opsomming van zijspan grand-prix-zeges-vanaf het

begin tot de jaren 90.

Leuk is ook een opsomming van alle merknamen van zijspannen die zijn gepro-

duceerd ( ook de in licentie gebouwde exemplaren) in Frankrijk. Opgeteld kom

ik op 64 merken totaal!

Als eind-conclusie kan ik bijna alleen maar lof uitspreken voor dit naslagwerk.

Minpunt is zeker het ontbreken van een index om snel een merk op te kunnen

zoeken. De auteur is breed georiënteerd, de Engelse en Duitse merken worden

niet geschuwd. Zelfs EML en Egbert Streuer worden regelmatig vermeld!

Al met al een boek wat je regelmatig uit de kast haalt, al is het maar voor de

plaatjes.

J.C.Dragt

Nawoord:
In Het Motorrijwiel, nr 25, staat op blz.59 een verhaaltje van de zelfde strekking. (fijn als

de professionele pers het zo met je eens is).

Via Het Motorrijwiel kon dit boek besteld worden. lrclusief verzendkosten kostte het f
135,:. Bij voldoende belangstelling kan dit boek ook via de CFM besteld worden. Dat is

dan wel een zaak van geduld, want we halen het zelf op uit Frankrijk. Het bedrag zal dan

wel wat lager uitkomen dan het hiervoor vermelde. Bel voor verdere informatie (ter

bezichtiging 6 sept. in het documentatie-centrum) J.C. Dragt

AÍÍiche ancienne et plaque émaillée sur moto, au-
to, boisson alimentation, etc , pour collection, paie

cher pièce rare, discrétion assurée M Cayré 28,

rue Montceaux, 77470lrl$on. Tól 01 60 09 29 59
- Fax 01 60 23 02 86. (RéÍ 1-44671)

AtÍiche M0T0BECANE Géo Ham, très bon état

120x160 1930 Téi (Pyrénées-Atlantiques)
05 59 04 13 62 (HR) (Ret t-44242).
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Te koop:
BMW R75/5, bouwjaar
1973, groen, laatste jaren
weinig bereden.
Nieuwe koppeling en dru-
kring.
Weinig werk, veel rijple-
zier en bijna belastingvrij.
prijs: notk. J.C.Dragt (055) 367 .00.63

Te koop:
Terrot type HSST 350 cc kopklepmotor uit L934. De motor is bijna volledig
gerestaureerd, dus met nieuw lakwerk, nieuwe assen, moeren, spaken. De

uitlaatbochten zijn van RVS. Inclusief reserve-versnellingsbak. Invoerpapieren

aanwez\g. Aan deze motor is veel aandacht en zorg besteed. Prijs f 7000,:
Marcel van Ree, 's Gravenmoer. Tel. (0162) 32.03.41

Te koop bij de CFM::
Terrot badge in zes kleuren. Hoge kwaliteit, zwaÍte
ondergrond, zilveren letters. Logo uit het begin derti-
ger 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 penningmeester. (zie achterkant
"Peu") onder vermelding van badge.

nu:, #fo

íím
Te koop bii de CFM:
Terrot restauratie-handboek 350 cc kop- en ziikleppers. Absolute aanra-

der. Met kleurenfoto's, veel tekeningen en tabellen. Franstalig. Jean-Yves

Fernutrigues, f 115,: inclusief f 6,: verzendkosten. Er zijn nog enkele

boeken uit voorraad leverbaar.

Te koop:
Monet & Goyon L4L ong. 1938; de luxe. Ligt uit elkaar; 99p% compleet
(zonder banden, kabels, één schetsplaat); geen kenteken; gemoffeld f 1950,:
Schieke Amersfoort (033) 455. 1 1.56
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22-24 Augustus

.;i*:"ffi

ííffi
20-21 Septemb er '97

27 -28 Septemb er '97

04 Oktober'97

ll-12 Oktober 097

'97 Vehikel-Utrecht, bezoek de stand van de CFM

06 September'97
Jaarrit CFM te Wilp-Achterhoek

25-26 Oktober '97

01-02 Novemb er '97

08 November'97

Onderdelenmarkt Assen

2e Retromanieo Grenslandhallen,
Hasselt (B)

Motormarkt Hardenberg

Ballancourt-Sur-Essonne (9 1 61 0)
Section Terrot-"Motos Anciennes"
Concentration de Motos datant du Debut du
Siecle jusquoaux annees 70
Ook met beurs, la balade et le concours
d'elegance

10e Oldtimer Motorbeurs Gierle (B)

1 4e Ruilbeurs Veteraanmotoren
Iloutland, Hooglede (B)

Onderdelenbeurs Barneveld, tevens bijeen-
komst CFM in aangrenzende sporthal
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Informatie vereniging CFM
Doel: Het verspreiden van kennis over Franse mo-

torfietsen, vertalen van teksten, elkaar helpen en

stimuleren en als het kan, er nog wat leuke contacten

aan over houden ook. We organiseren enkele bijeen-
komsten, een jaarrit en we beheren documentatie in
een documentatiecentrum.

De nieuwsbrief verschijnt onregelmatig ongeveer vier
keer per jaar. Informatie over Franse motorfietsen
kan worden bemachtigd door gebruik te maken van

het documentatiecentrum. Leden kunnen ook (het

liefst) schriftelijk hun vragen stellen bij onderstaande

adressen met een t.

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

Secretariaat en eindredactie nieuwsbrieven*: Paul Jonkrnan , Zonnenbergstraat 33,
7384 DK Wilp-Achterhoek! (055) 323.26.67
Penningmeester: Jannie Stomp, Hogedijk 106,2861GD Bergambacht. (0182) 35 24 42

Contributie 1997 f 25,00. We streven eÍlaar om het archief en de nieuwsbladen kosten-

dekkend in stand te houden. Per jaar wordt bezien of de contributie voldoende is.

Algemeen bestuurslid*: Henk Kaajan, Schelpkreek9,8032 JE Zwolle. (038) 454 43 40

Algemeen bestuurslid*: Jan-Coen Dragt, FrambozerÍaan 15, 7322 TH Apeldoorn. (055)

367 00 63.

Ledenadministratie: Peter Mosseveld, de Visserstraat 20,7331 TA Apeldoorn. (055)

543 .03.06. Nieuwe leden betalen vooruit per jaar (f 25,: ) of varuf 1 augustus f 37 ,50.

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

Mededeling: Club voor Franse Motoren

per postgiro: 60.m0
ING-bank, Gouda
Mededeling: t.g.v. 67.02.28.885, J. Stomp, Bergambacht.

Archief: Te bezoeken op afspraak. (varnf 7 september 1997 Wilp-Achterhoek (055)

323.26.67)
Redactie Nieuwsbrieven:
Paul Jonkrnan (eindredaktie, opmaak), Jan-Coen Dragt, Henk Kaajan.

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

sruiringsdatum kop[i: Uitertijk maandag 29 september 1997



Gratis toegang
tot het

Nederlands Elektriciteits- en
Techniek Museum
te

Hoenderloo

Bij inlevering van deze kaart
op zaterdag 6 september 1997

Club
Franse
Motoren


