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Yerzinken ) Yetzonk ) vetzonken of:

Toen ik enkele jaren geleden 'n Magnat

Wim Janssen is een bescheiden mens:
hij eindist dil artikel op z'n geheel ei-
gen manier: "Het resulÍaaÍ vond ik
best goed." Als hij doÍ zegt, dan is het
goed, een vakman ín zíjn hobby.

Ak je het verhaal leest, dan begrijp je
dof hij niet in êên wintertje met een

restauraÍie klaar is.

Nog een uitdrukking: "een nokkenas
moet toch zelf te maken zijn, die jong-
ens Harley en Davidson zijn zo toch
ook ooit eens in een schuurtje begon-
nen". Nog mooier is daÍ Wim de ko-
mende Peu's eens een kijkje in zijn
keuken gunt.
Lees en geniet mee.

Y erzinken, v erzinkte, gev erzinkt?
Debon PMU in huis haalde, wist ik wel dat die
allerminst in goede staat verkeerde en ook niet
compleet was. De voorwielvelg bijvoorbeeld
was te ver heen om iets mee te kururen begin-
nen.

De wielen en spakenman had nog óén origrnele
velg die zelfs nog geboord en gedopt moest

worden. Laat hij zich nu vergissen en 36 in
plaats van 40 gaten boren!
Om het nog erger te maken bleek even later dat

het aanwezige achterwiel niet van Terrot of
M&D was, rnaar van een ander fabrikaat. BhJk-

baar erin gestopt om het verkoopbaar te maken.
Dat moest dus ook vervangen worden. Na lang
zoeken, tot in Frankrijk toe, kreeg ik tenslotte
een compleet voorwiel, 'n losse velg, en een

achternaaf in handen. De velg en de naaf had-

den onder de zwafte verf nog legergroene verf
zitten. Na veel gedoe, eigenlijk een verhaal op

zích, zí1nuit die losse delen een voor- en een

achterwiel ontstaan. Het enige wat nog ontbrak
(aan de wielen dan) was het kettingwiel. Bij het type PMU heeft deze 55 tanden en is op

de naafflens bevestigd met 5 bouten. Het is gewoon een grote plak zonder extra gaten of
openingen om het lichter of fraaier te maken. Een origineel en goed exemplaar was

natuurlijk weer niet te vinden. Ja, wel in Frankrijk, " 54 tanden, past ook op Terrot
monsieur". Prijs pas bekend bij aftralen of ontvangst evernls de staat en het uiterlijk van
het object.
Nu wilde het toeval dat ik brj een beursbezoek een Engelsman trof met onder zijn stand

een kist met pakweg 30 r,uile, vettige kettingwielen in allerlei Ínten en allemaal nieuw.
Toch maar een paar vuile handen geriskeerd en aan het scharrelen geslagen. Zo kwun er

een geschikt exemplaar voor de dag, nog niet geboord, en van prima staal: kosten f
10,: .

Na schoonmaken en wat boor- en draaiwerk had ik een niet van origineel te onderschei-
den onderdeel in handen, op één uitzondering na: het oppervlak was metaalblank terwijl
Terrot toch echt wel wat aar roesQreventie deed. Als het fraai moest zIln dan nikkel of
chroom, cadmium of zmk als het vooral om roestwering ging.



De roestbescherming van staal

voor wat betreft de chemische
edel, brjvoorbeeld:

berust op het feit dat metalen in een reeks te zetten zljn
reaktiviteit t.o.v elkaar ofivel een reeks van onedelnaar

onedel ) edel

aluminium, zink, chroom, gzer, cadmium, nikkel, tin, koper, goud

Bij een combinatie van metalen zalhet onedele metaal onder ongunstige omstandigheden

zoals vocht/pekel het eerst opgevreten worden. Hoe verder uit elkaar in de reeks, des te

groter het gevaar. Als we het rijtje nog eens rnlopen, is te zien dat de combirntie
aluminium en RVS (nikkel en chroom) geen goede is evernls ijzer en koper (klinknagels

bijvoorbeeld). Omdat chroom onedeler is dan rjzer, zou het eerder moeten oxyderen dan

l1zer.In feite gebeurt dat ook, alleen is die geoxydeerde vonn van chroom prima

bruikbaar als bescherming voor het onderliggende metaal omdat het een harde, gesloten

en glanzendelaag vormt. Aluminium maakt ook zo'n gesloten oxidelaag, maar glanst

minder. Nikkel is weer edeler dzulr ljzer, daarom roest het onderliggende ijzer juist eerder

als de oppervlakte beschadigd is.
Terug naar het blote kettingwiel. Daar moest iets aan gedaan worden voordat de roest zou

toeslaan. De keuze tussen zink of cadmium bestaat eigenlijk niet. Cadmium is als

bescherming beter, maaÍ het is een gemeen gíf. Zinkdus. Dit is gemakkelijk verkrijg-
baar, minder kwalijk en het lijkt veel op cadmium. Het is op verschillende manieren op

staal aan te brengen;
1) dompelen in een bad gesmolten zink.
2) bespuiten met gesmolten zink.
3) galvanisch d.w.z. metaal uit een zoutoplossing neerslaan met een elektrische

stroom.

Deze laatste methode heb ik toegepast op mrjn kettingwiel, en ook op wat andere

onderdelen. k zal die manier zo goed mogelijk beschrijven, zcdrat het voor iedereen

duidelijk is die het proberen wil.

Maar eerst wat beknopte theorie
Als we verdund zuur nemen en we doen daar een metaal in, dan lost dat metaal op onder
gasontwikkeling . En we hebben dan een zout gemaakt. Dit zout bestaat uit een positief

en een negatief deel. De oplossing hiervan is geleidend voor elektrische stroom. Gebrui
ken we gelijkstroom, dan kururen we geladen zoutdeeltjes transporteren en ontladen.

Gebeurt dat ontladen op het voorwerp van onze keuze, dan slaat daar het eerder opgeloste

metaal weer neer en zijn we waar we wezen willen.
De gelijkstroombron werkt eigenlijk als een soort pomp; dus als we het bad niet leeg

willen pompen, moet er gezorgd worden voor nieuwe aanvoer. Dit gebeurt door een plaat

van hetzelfde metaal, als waar het zout van gemaakt is, in de oplossing te hangen en in de

stroomketen op te nemen.
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Afbeelding I: Opstelling voor het veruinken van (kleine) voorwefpen. De grootte van de

bak gepaalÍ de maximale grootte van de te veruinken voor'wetpen. De nega,tieve

elektrode is uitgevoerd als koperen staaf. Deze kan makkelijk gemaakt worden van een

stukje dunne waÍerleidingpijp (10 mm) Daar kunnen naar \eens eenvoudig klnine
haakjes aan gesoldeerd worden van installaÍíedraad.

De concentratie zink in de oplossing blijft nu constant. Wat op het voorwerp neerslaat,

gà t van de zinkplaat af . Bij goed gebruik gaathet bad jarenlang mee, alleen moet de

zinkplaat af en toe ververst worden.

Wat moeten we in huis halen?
1) Zuttr: Het galvaniseerhandboekje gaat uit van het zout van zink en zoutzuur.

Omdat dit een vluchtig zuur is heb ik dit niet gebrukt. Het kan gereedschap en

onderdelen aantasten.

Ik heb het ruet vluchtige zwavelzuur gebruikt en wel vers accuzuur. Beslist geen

oud accuzuur, dit is onbruikbaar. De sterkte is 35%.Nodig is ongeveer 14hter.
Let op de gebruiksaanwijzing, niet vluchtig wil niet zegger' onschuldig!!!!!
Gebruiken met bril en handschoenen.

Zink. Bij de loodgieter wat afualstukken zink gehaald. Drie à vier stukken van 1 à

2 dm? en 0.8 mm dik is genoeg.

Ammorfak 10% . De overmaat zuur moet straks geneutraliseerd worden.Je hebt

ongeveer 1,5 liter nodig.

2)

3)



4)

5)

Water. Bij voorkeur gedestilleerd of gedemrneraliseerd. Ikzelf gebruik het
opgevangen condenswater van onze wasdroger , dat gaat ook.

pH papier. De zuurgraad van het bad kan hiermee bepaald worden. Een ingedoopt
papiertje verkleurt en wordt vergeleken met een van cijfers voorziene kleurschaal.
Het gebied van 1-6 is zuur, 7 is neutraal, 8-14 is basisch. Het streven is pH
4,maar het zinkbad werkt goed tussen pH 3 tot 7 " Misschien hebben aquariumbe-
nodigdhedenwinkels het.

Een stroombron. Accu of klerne acculader, liefst met aryperemeter. Het streven is
om tijdens het galvaniseren een stroomsterlÍe van circa 1 ampère/dm2 te hebben.

ffoor en achterkant van het voorwerp tellen mee!) We kunnen dit regelen door
weerstanden of lampjes in de stroomkring op te te nemen. Een andere manier is
extra oppervlak te maken door wat stukken plaattlzer erbij te hangen.
Met een lage stroomsterkÍe duurt het proces langer, met een hoge stroomste
krtjgen we een grof oppewlak. Misschien is er wat in elkaar te knutselen. Bijvoor-
beeld een trafo van een elektrische deken heeft vaak drie standen en levert zo'n
2.5 ampere, alleen effe 'n gelijkrichtcel er achter....

Voordat we verder gaan moet ik nog benadrukken dat het werken met chemicalién grote
zorgvuldigheid vereist. Dit in het belang van uw eigen veiligheid en die van anderen.
Dus beter geen kinderen of oncontroleerbare figuren om je heen en bril op en handschoe-
nen aan. Buiten werken in verband met de waterstof ontwikkeling. Een erlmer water in
de buurt voor evenhraliteiten, brandwonden varr zwavelzuur genezennu eerunaal beroerd"
De zinkplaat van de loodgieter zal zo'n 0.8 mm dik zijn. Nieuw zink is zo bruikbaar,
anders licht opschuren. We lcrippen een stuk af van 42 cm2, dit is zo'n25.5 gram.
Een aquariumbak of kom, of een gave geëmailleerd pan zettenwe in een grote emmer of
bak en doen daar voorzichtig 650 cc accuzuur in. Het stuk zink er in laten zakken en
volledig laten oplossen, waarbij waterstofgas vrij komt. Als alles opgelost is moet de
overmaat zuur geneutraliseerd worden met anÍnoniak. Hierdoor ontstaat dan tevens een
tweede zout, dat nodig is voor de stroomgeleiding van het bad en het oplossen van de
zinkplaat tijdens het galvaniseren.
Hiervoor is ongeveer 1.3 liter ammoniak I0% nodig. DIT MAG NOOIT INEENS
TOEGEVOEGD WORDEN!! Hierbij ontstaat warmte en we willen geen spatten, dus
onder langzaarn roeren met plastic-, glazen-, of desnoods houten roerstok, heel langzaam
de ammoniak oplossing er bij gieten. Voor wie geen pH-papier heeft , doorgaan totdat er
troebeling ontstaat. Dan onder roeren druppels accuzuur erbij tot het weer zo goed als
opgelost is. Anders met pH papier op 4 stellen. Eventueel nog filtreren door een schone
doek.

Het galvaniseren in de praktiik
Het voorwerp dat verzinkt moet worden moet absoluut vnj zijn van roest en vet,
eventueel stralen.
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Willen we een glad oppervlak, dan eerst schuren en polrysten. Een goed ontvet voorwerp
heeft na onderdompelen in water een waterfilm die niet terugtrekt. Een vingerafdruk
bederft dat al, dus de afiryashandschoenen aan heren!
Schuren, polijsten, ontvetten met wasbenzine, schrobben met Jif, spoelen met water,
schrobben met afi^/asmiddel, spoelen en etsen met 10 x verdund accuzirlur gedurende 30

sec, weer spoelen, en dan meteen het bad in en spanning er op. Het bad hoeft niet
verwarmd te worden. Het voorwelp af en toe iets verdraaien bevordert een gelijknntig
oppervlak. De tijdsduur die nodig is voor voldoende laagdikte hangt van verschillende
faktoren af. Het handboek zegt I tot 1,5 uur bij I arrperell dfii2 oppervlak. Als het klaar
is weer spoelen en oppoetsen met een zacht messing borsteltje, bijvoorbeeld een bougie-
borstel. Dit geeft een mat zilveren glans.

Fouten die kunnen voorkomen
Grof oppervlak -- > te grote stroomsterkte, het voorwerp te dicht b4 de zurkplaat
gehangen of vuil in het bad.
Kale plekken-- ) toch nog vettig! Beide fouten kunnen rntuurlijk tegelijk optreden.
Niet tevreden? Dan de laag weer afstrippen met verdund zoutzuur of 10 x verdund
accuzuur en opnieuw beginnen.

En dat grote kettingwiel dan?
Hoe werd nu dat kettingwiel verzinkt, want dat lijkt onmogelryk in een bad van 2liter.
Dit werd inderdaad anders gedaar:

(
l\

I
-L,l

Zinkplaat

schuimplastic
zinkbad

kettingwiel
ijzer blok

Een grote platte bak werd gevuld met de inhoud van het zinkbad. (zie afbeelding
hierboven) Daarin ging een blank stuk ijzer, verbonden met de minpool. Daar bovenop
het ontvette en geëtste kettingwiel. Normaal zou daar vlak boven de zinkplaat aan de
pluspool moeten komen. Deze heb ik vervangen door een "flexibel"exemplaar, op de

volgende maruer; een stuk zink van circa 5 x 10 cm werd in het midden L vormig
omgezet en een poot mgepakt in schuimplastic van 1.5 cm (geen rubber met gesloten



cellen, dat isoleert), de andeÍe poot werd verbonden met de min pool. Met rubberhand-

schoenen aan werd het onder gedompelde kettingwiel als het ware afgepoetst.

Het schuimplastic zorgt voor een regelmatige afstand, en voorkomt zo ook kortsluiting.
Als er regelmatig rondgepoetst wordt ontstaat er ook een regelmatige zrnklaag. Toen er

een zichtbare egale laag opzat ben ik nog tweemaal die trld doorgegaaL Daarna het

kettingwiel omgekeerd en die kant op dezelfde manier behandeld. Daarna weer spoelen

en poetsen.

Het resultaat vond ik best goed. ( >
Wim Janssen; Oss.

Literatuur:
Electroplating practice Series l{o 1"1"

r.s.B.N. 08s242 862 6
Engelstalig; Nikkel, zink, anodiseren.

Jaarrit Wilp; zaÍerdag 6 september 1997.



Bougies en oliewalm
In Clubmededelingen nr. 394 (an. 1997) van de VMC kom ik een paar dingen tegen die
interessant genoeg zrjn om even in dit blad te herhalen. Voor anderen is dit de eerste keer
dat ze hier misschien iets over lezen.

De heer Visbach heeft een lijst met bougietypen vermeld op blz. 2I. Dit" geldt vooral voor
kleine typen motoren van de merken JLO, Villiers en Sachs. Merken bougies worden met
elkaar vergeleken zodatje de geadviseerde bougie uit het instructieboekje kunt vervangen
door een equivalent van een ander merk. De opmerking boven de tabel is voor ons het
meest waardevol: een bougie waarop een ttRtt is vermeld is een weerstandsbougie
(Resistance=weerstand) en is voor een oude en zwakke ontstekingsinstallatie
ongervenst. Ook een bougiekap met weerstand mag niet gemonteerd worden (door-
meten met de universeelmeter; de draaisch[if op KO) De elektrodenafstand van de
bougie is ongeveer 0,3-0,4 mm. De elektrodernfstand is onderweg nog wel te controle-
ren. Je kunt proberen je duimnagel tussen de elelctrode door te halen. Indien dat net wel
lukt, dan is de elektrodenafstand ongeveer goed. (Even niet ter zake: bij biologie-examens
staat altijd dat er wordt uitgegaan van gelonde organismen en normale situaties) Ook de

heer Wildeboer heeft ons al eens gewezen op het vermijden van weerstanden in het
ontstekingssysteem. Siliconen-kabels (die soepele kabels met de meest schitterende
kleuren) hebben vaak een *ingebouwde" weerstand. Het is in ieder geval altijd eenvoudig
te controleren.

Een prachtig verhaal lqvam ik tegen

van Jan van de Bospoort op blz. 25.

Een Ariel werd af en toe eens uit de

schuur gehaald. Steeds ontstond een

enorme blauwe rook. Het carter loopt
in enkele maanden vol met olie. Bij het

staften van de motor heeft de milieu-
lobby weer voldoende aarÍeiding om
daar uren energie-verspillend over te
spreken. Hij heeft veel geprobeerd en
zich veel aan laten praten, zoals hij
niet met weinig zelfspot beschrijft.
Uiteindelijk heeft hij een telefoonnum-
mer in Groot-Brittamië gebeld. Aan
het ernde van het gesprek had hij het

adres overgeschreven: BRI-TIE Motorcycles; Cwmsannan House Llanfynydd,
Carmarthen, Dyfed SA 327TQ. Toch knap. Deze meneer levert diverse kogelkleppen
voor allerlei motoren. Een kraantje in de leiding kan natuurlijk ook maar Jan was erg
bang dat hij het kraartje een keer zou vergeten, hetgeen er dan toe leidt dat het Arielletje
natuurlijk nóóóóóóóit meer rookt. Er zíjt diverse typen te leveren: met draad, met slang-

aans luitingen en gecamoufl eerd als carter-leidingplug .

Wilp, 6 september 1997



Dan blijf ik toch met een vrààg zitten: zou de onderdruk in de olieleiding naar het pompje

voldoende zijn om de veerdruk te overwinnen? Als dat niet het geval is rookt m'n
Terrootje ook nooit meer. De klep kost f 78,: inclusief verzendkosten.
Misschien dat ik m'n kraantje in de leiding toch maar laat zitten Ik heb de rubberstop in
de aanzuigbuis van de carburateur verbonden door een lus in een elastiek om het olie-
kraantje. Bovendien loopt het elastiek over de kickstarter. Ik moet dus eerst het elastiek

verwijderen, voordat ik de motor aan kan trappen. Na een dagje njden haal ik de stop

met het elastiek weer uit m'n jaszak en doe haar weer aan de kraan. Als je regelmatig
rddt, dan loopt het carter niet zo snel vol. Na de winter kun je eenmalig een keer wat olie
aftappen! Overigens klets ik meer over motoren dan dat ik er op rij. Ook daar is het

milieu bd gebaat! En wat bewijst deze laatste opmerking? < >
Paul Jonlanan
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Van de voorzitter
Geen lang verhaal dit keer, maaÍ even een compliment naar alle organisatoren van de
jaarrit. Het was een leuk samenzijn, een interessante rit met leuke tussenstops, onder

andere in het electriciteitsmuseum en het geheel werd afgesloten met een heerlijke
Ínaaltijd. Natuurlijk is er van alles gebeurd:
- Twee leden kwamen zich in de stromende regen op de zondagmorgen na de jaarrit

melden (compleet met motor), en waren verbaasd van de rust die er heerste

aan de Zonnenbergstraat
- Henk Stomp streek met de eer de mooiste motorfiets te bezitten en kreeg de

wisselprijs
- Gerrit Pijffers kreeg bUna twee herirureringsbordjes uitgereikt . . .

- Er grng maar 1 motor onderweg de brui er aan geven

- Voor de derde maal in de vereniging moest eenzelfde persoon zich de laatste

kilometer laten drukken . .

- Het verschil tussen een 500 kopklepper en een 350 zijklepper is op een rit van 90

kilometer een lege tank . . .. .

- We weten ruet of Rob Kwist nog een schilderij heeft verkocht van zijn expositie

aan de Zonnenbergstraat
- Tljdens een zeer lokaal regenbuitje raakte Ben's L'letje de gnp op 't achterwiel

kwrjt. De bijrnam is snel geboren: "Ben van de gladde riem"
Zokanhet wel weer. Trouwens, weer? Het weer was verder schitterend!

Ik mag u allen herinneren aan de jaarvergadering van on-o cluh op I novem-
her te 13.00 rrur in de Sporthar in het sportcomnle* tegenover de

Veemarkthal in Rarneveld.
We willen daar de activiteiten voor volgend jaar bespreken en de mogelijke onderdelen-

service van de club (zie het losse middenvel in dit blad). Verder rnnrurlijk, zo kort
mogelijk, het verplichte deel zoals jaarverslagen en begroting.
Wederom moet echter de vergadering in het teken staan van informatieuitwisseling en het

aanhalen/verbeteren van contacten.
Greut'n uut Put'n

Te Koop:

Ravat 100 cc (waarschiinlijk BMA-tweetakt) f 350, -
Twee uitlaten, bouwjaar voor 1940.

Geen wielen, geen ontsteking. J.T. Evers Tilburg (013) 542.77.78

t1



L'Amicales des motos Gnóme & Rhóne
Deze Franse merkclub telt circa 400 leden, groten-

deels in Frankrijk. Daarnaast wonen leden nZwit-
serland, België, Duitsland, Canada, Engeland en

rntuurlijk Nederland.
Ieder kwartaal wordt er een clubkrant uitgegeven
met de bekende onderwerpen; toerritten, adressen

voor onderdelen, advertenties enz.

Ook zijn ze actief met het nieuw fabriceren van onderdelen, op dit moment staat er de

bouw van een replica zijspan, type Estafette '38 op het programÍn.
Maar waarvoor dit berichtje eigenlijk bedoeld is, de Gnóme & Rhóne-club heeft een

pag:n,a, op het [rternet. Ik heb begrepen uit het clubblad, dat dit tot stand is gekomen met

behulp van sponsors, daar dit toch een prijzige zaak is.

Wat staat er aI zo op een pagim.Erg veel informatie, dat kan ik vertellen.
Eerst een korte beschrijving van het merk en van de club. Vervolgens de statuten van de

club, de activiteiten voor het komende seizoen, welke typen motoren er bekend zijn in de

club en de leden geografisch weergegeven.
Verder komt aan bod alle opnieuw gefabriceerde onderdelen ( uitlaatdempers, bochten,
gereedschapbakjes enz.), een fabrieks catalogus van 1929 met plaatjes en technische
gegevens, het zijspan project en tot slot een foto-galerij van verschillende types Gnóme &
Rhóne's.
Zo zietu, u moet niet alle verhalen geloven over het Internet. Er staat zelfs bruikbare
informatie op over 70 jaar oude motoren. Er zijn veel meer pagina's over motoren maar

deze "home-page" handelt specifiek over oude Franse beestjes, ons aller interesse,

nietwaar?
Het complete adres luidt:

http z I I vr\ry\ry . my gale. o Í gl L0 I am gr /am gr . htm

Als u in de gelegenheid bent om te "surfen" ,wens ik u veel plezier.
Als u dat niet bent, dan is daar via de club wel een mouw aan te passen. Even bellen.

J.C.Dragt

,ffiffiffiffiffi
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Opmerkingen tijdens de keuring
Veenendaal 19 augustus 1997

Gisteren is onze machine, een Terrot 350 cc zijklepper, door de keuring gekomen. Mrjn
zoon en ik waren drie kwartier te vroeg rr Arnhem. We hielden rekening met de spits,

die er dus niet was. Op de eigenlijke keurtijd waren we al weer op de terugweg. De
keuring zelf duurde ongeveer tien minuten en de keurmeester was zichtbaar verrukt.

gaf wat opmerkingen:
Er moet een officiële, bewijsbare registratre z71n van het bouwjaar, het gewicht en

de cilinderinhoud. Een typegoedkeuring hoeft binnen de E.E.G. niet meer. Ik had
de douanepapieren van 1991 nog.
Een andere methode om de gegevens te presenteren, is een kopie van een catalo-
gus of modellen-overzichtslijst, zoals bijvoorbeeld de lijsten van Dominique
Pascal. (zie documentatie-centrum)

Tot voor kort hoefde de machine van vóór 1940 geen verlichting te hebben. Dat
moet nu dus wel. De verlichting mag een lamp uit de bouwtijd zijn en hoeft,
verrassing, geen goedkeuring te hebben. Als hq het maar doet en niet verblindt.
Er moet ook een duidelijk geluidssigrnal op de motor, het liefst elektrisch.

Een groot pré is de inbouw van een geluidsdemper. Bovendien loopt de machine
dan ook veel mooier. (In een volgende Peu wordt hier meer over geschreven, de
materie is taaier dan de keurmeester / Ton hier stelt: de redactie)

Het kentekenplaade op het voorspatbord mag er eigenlijk niet zítten. Het is
gevaarlijk bij een aanrijding. (ik laat hem toch echt wel zitten)
De man had zelf een oude Triumph. Hij vond dat mijn machine mooi tn elkaar zat.

Het kenteken komt, met bijrn grote zekerheid, pas m 6 september binnen. Het is erg
druk in Veendam. Ik heb alles afgebeld, maar er is weinig hoop. Bovendien wil ik eerst

wel een paar dagen de machine leren berijden, voordat ik een toertochtje ga ondernemen.

Ik kom dus op 6 september dus zonder motor.

Enkele dagen later:
Ton aan de telefoon. "Ik heb mijn vertrouwen in de ambternrij weer even terug. Ik heb

een heel overtuigend verhaal gehouden. Tenslotte liet een dame even uitzoeken hoe veï ze

eigenlijk met de verwerking waren. Het zou onmiddellijk worden opgesruurd. En zo

waar, het gebeurde nog ook. Ik kan dus nu wel rdden op 6 september in Wilp, en ik heb

nog voldoende tijd om te oefenen met de machine ook!"
Enkele weken later:
Michiel op de voorpagina van Peu du Tout 24. Het bewijs is geleverd. En hij liep goed!

2)

3)

4)

t3



Terrot Rallye (Super Tenor)
175 cc kopklepper I"959 f 2950,-
Riiklaar, ongerestaureerd, loopt goed, ziet er goed uit. (dit is bevestgid door een

bestuurslid van de CFM)

Ratier
600 cc kopklepper 1960 (ex-politiemotorl BM\ry - "imitatie")
Riiklaar. (??) met Blackburne motor

Stylson
500 cc kopklepper f 4500, -
Ongerestaureerd. (ontsteking/dynamo en oliepomp horen niet b[i dit type!!)

De Terrot, Ratier en de Stylson z[in te koop bii Luc van der Veen,
Akorziënweg 1, Eupen @elgië) 087-556694.

Te koop bii de CFM:
Terrot badge in zes kleuren. Hoge lqvaliteit, zwarle
ondergrond, zilveren letters. Logo uit het begin dertiger
jaren. Geschikt om op kleding of een (leren) jas te rnaien.
Uit voorraad leverbaar f 12,50 incl. verzendkosten. Be-

stellen door het geld over te maken op rekening van de
penningmeester. (zie achterkant "Peu") onder vermelding
van badge.

ulk' ft.fu re koop bij de cFrVr:

--.Y 
Terrot restauratie-handboek 350 cc kop- en zijkleppers. Absolute àanra-

Vfl I I der. Met kleurenfoto's, veel tekeningen en tabellen. Franstalig. Jean-Yves
Fenautrigues, f 115,: io.losief f 6,: verzendkosten. Er zijn nog enkele

boeken uit voorraad leverbaar.
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0I-02 November '97 14e Ruilbeurs Veteraanmotoren
[Ioutland, Hooglede (B)

ii,ri:"ffi

íí-Y
08 November '97
Onderdelenbeurs Barneveld, tevens bijeenkomst
CFM in aangrenzende sporthal

16 November'97

22-23 November '97

23 November'97

30 November'97

30 November'97

30 November'97

23-24 Mei '98

6e Otdtimer en Classic Beurs
Zele-Avermaat (B)

Oldtimerbeurs Autotron Rosmalen

Bourse d'echanges
Orleans (45) (F)

Moto Retro Moeskroen
Moeskroen (B)

Retro Moto Beurs
Aarschot (B)

Bourse a Cambrai
Cambrai (net onder Lille) (F)

Coupes Moto Legende
Montlhery (F)
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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 d.ocumentatie 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 kurmen ook (het
liefst) schriftelijk hun vragen stellen bij onderstaande
adressen met een *.

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 efliaàr om het archief en de nieuwsbladen kosten-
dekkend in stand te houden. Per jaar wordt bezien of de contributie voldoende is.
Algemeen bestuurslidx: Henk Kaajan, Schelpkreek9,8032 JE Zwolle. (038) 454.43.40
Algemeen bestuurslidx: Jan-Coen Dragt, Frambozenlaan 15,7322 TH Apeldoorn. (055)
367 00 63.
Ledenadministratie: Peter Mosseveld, de Visserstraat 20,7331 TA Apeldoorn. (055)
543.03.06. Nieuwe ledenbetalenvooruitper jaar (f 25,:) of varnf l augustus f 37,50.
Geld overmaken: per bank: 67.02.29.995

J. Stomp, Hogedijk 106,2861GD Bergambacht
Mededeling: Club voor Franse Motoren

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

Archief: Te bezoeken op afspraak. (varnf 7 septemb er 1997 Wilp-Achterhoek (055)
323.26.67)
Redactie Nieuwsbrieven:
Paul Jonlcrnan (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

sruitingsdatum kopij: Uitertijk ma. 1 december 1997 of bell



Club

Ilranse

Motoren

Gratis toegang
Bij inlevering van dezekaarÍ bt1 de kassa van de

Barneveld Ruilbeurs
5 april 1997

ontvangt u een toegangsbewijs ler waarde van
f 7 ,50 gratis.

Tevens vindt u dan een open deur voor de

oprichtings-bijeenkomst van de Vereniging CFM
in de aangrenzende sporthal. (1e etage)

f)e organisator van de Barneveld Ruilbeurs draagt bij om deze actie mogelijkte maken.



ONDERDELENSERVICE VAN DE CFM

Club
Franse
Motoren

met de Franse zusterctub 'Club du Motocyclettiste'

De Club Franse motoren is sinds een tijdje lid van de
Franse vereniging 'Club du Motocycletttste'.
Bij deze (grote) vereniging zljn een aantal mensen en
bedrijven aangesloten die van de meest bekende
Franse motorfietsen de meest voorkomende
onderdelen nieuw maken, uit hobbyisme danwel om
een paar francs te verdienen Het is wel zo dat de
prijzen niet laag liggen, maar niet in verhouding staan
met het werk en de kosten van het zelf maken (als u

daar al toe in staat bent).
Wij ztln van plan om één maal, misschien twee maal per jaar vanuit de
vereniging voor de leden materiaal te bestellen.
Een enkele grotere zending is qua kosten natuurlijk veel goedkoper dan
meerdere kleine zendingen.
De vrachtkosten zljn pittig en zullen uiteraard bovenop de artikelprijs
komen.

llinqen m . De vrachtkosten
worden verrekend na binnenkomst van de artikelen en worden naar
redelijkheid hoofdelijk omgeslagen (gewichUvolume e.d.).
We hebben nog geen flauw idee, hoe ditgaat lopen, welke bestellingen er
komen en hoe lang het duurt.
Hierover wordt nog verder bij de Franse club geïnformeerd.
Als afsluitdatum worden de data van de voor- en najaarsbeurs in

Barneveld aangehouden. Deze data ztln altijd ruim van te voren bekend.
Op de dag van de beurs zelf (waarop wij meestal een clubvergadering
hebben) kan dan een bestelling worden ingeleverd.
U kunt een bestelling schriftelUk (met eventuele tekeningen) doen bij Jan-
Coen Draqt of Ton Dorland.

HOE WERKT HET:
U informeert telefonisch naar een artikel en krijgt antwoord.
Van de telefonisch bestelde artikelen krijgt u een prijsopgaaf.
U bestelt mondeling op de vergadering en betaalt het bedrag van de
bestelling.
Na binnenkomst van het artikel krijgt u bericht en een mededeling over de
te betalen vrachtkosten. Van eventueel niet-voorradige artikelen wordt het
geld teruggegeven als u het artikel afhaalt (thuis of op de
clu bvergadering)
Om te voorkomen dat binnen de club een tweede boekhouding moet
worden opgestart (lastig en gevaarltjK, zoals BTW e.d.) wordt alleen tegen



contant geld besteld.

Hieronder volgt een lijst van de in voorraad zijnde artikelen; wijzigingen
voorbehouden.
Echter, het is een globaal overzicht. Voor gespecificeerde gegevens (per
merk of uitvoering) kunt u van te voren bellen.

RUBBERONDERDELEN
handvatten, voetsteunrubbers, kickstarterrubbers, knierubbers,
aanslu itru bber boug iekabel in de magneet,zadeldekken, voorvorkru bbers.

TANK/SPATBORD. EN IDENTI FICATIE.EM BLEMEN
van bijna alle motoren worden de emblemen gemaakt. Het is

gemakkelijker deze bij Jos Pelders te kopen op een beurs of bij hem te
bestellen.

REM/KO P PELI N G/C HOKE/ONTSTEKI N G. E N GASH E N DELS
sneller en waarschijnlijk goedkoper te verkrijgen op een beurs. Er zlin
diverse handelaren in Nederland die dit maken dan wel verkopen.

VOETSTEUNEN (plat en lang)
G & R, Terrot, M-D, M & G, RG.

METAALDELEN
metaalplaatjes voor frictievering voorvork Terrot en M-D. Kentekenplaat
voorspatbord Terrot, Dollar
beschermdeksels remankerplaat (alluminium) 196 mm, 215 mm (twee
types), 180 mm.

KUNSTSTOF ONDERDELEN
knoppen stuurdemper (verschillende merken, ook op beurzen verkrijgbaar)

KUNSTLEER
zadeldekken

DEMPERS
Terrot (4 types), Dollar, Vissestaart-eindstuk.

ELECTRISCHE DELEN
onderbrekersets ontsteking, achterlicht (1 I40- 1 950),
n u m merplaat(verlicht).

BOEKEN EN MOTORSTUDIES
op aanvraag


