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B[i de voorpagina:
Mqiestic: ík heb de test uitgevoerd. Zoon: I jaar en 10 mnanden. Voorgelegd een blanco
A4-blaadje met het plaatje van de Majestic. De reactie was onmiddellijk: motor!
De proef met mijn dochttg: zelfde dondities: even oud. De reactie: motor!!
Conclusíe: twee zeer jeugdige mensen herkennen dit wonderlíjke schepsel direct als
motor. Waar zouden ze het voertuig aan herkennen? Is niet het kenmerk van een motor
dat het tnnar twee wielen heefi en dat het tussen die twee wíelen behoorlíjk mnssief oogt?

Helyett: op de voorpagina is ook een aJbeeWing van een motor van het (voor mij)
onbekende merk Helyett. Uit de merknaam kan ik niets afleiden (mythologische figuur of
samentrel<king van zonnebloem en motoffiets?) mnar een mooie naam is het wel. Het
merk lang bestaan. Het plaatje komt van dezelfde bladztjdeuit hetzelfde blad. Het merk
was toen nog nieuw. De fabriek heefi nameltjk bestaan van 1926 tot 1955 te Sully-sur-
Loire Qoiret). De grootste bekendheid heefi de fabriek gehad door zijn fietsen en tandems

Afbeeldingen uit: Cycle & Automobile Industrtels; 26 okt. 1930 (Revue des Motoristes et
Vélncistes agents de I'automobík et du cycle)
Een apart aftikel over de merken Mqiestic en Helyett volgt elders in dit blod.

Redactieadres en overige inlichtingen:
P. Jonlanan, Zowrcnbergstraat33, 7384 DK Wilp-Achterhoek
Tel. (055) 323.26.67 Fax. (0571) 27.68.52 (o.v.v. P.Jonkman privé)
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De Bavard terug?
Hallo mensen, Ik ben een hele tijd afivezig geweest met geschrijf ik dit CFM-orgaan. Dat
is een hele opsteker, want als je niet grappig kunt schrijven, dan moet je dat ook vooral
niet te vaak doen. Ik doe toch maar weer eens een poging, want het is tijd om te

collecteren. En niet eens zo zozeer om geld: nee, ik collecteer om tijd!
Ik heb varnf de jaarrit op 6 september j.1. 340 x zoveel tijd besteed aan de CFM, als aan

de sleutelhobby. (voor de rekenaars: 6 minuten besteed om de Terrot op zijn winter-
plekkie te zetten) Veel tijd hou ik niet over: vrouw, kinderen, @etaald) werk, grote tuin .

Om het blad gevuld te houden met interessante informatie van leden voor leden doe ik u
een verzoek: schrijf uw goede ideeën (weer) eens op en stuur het de redactie toe. Als u
niet zo handig bent met taal: de redactie schaaft en kneedt de tekst wel. Meestal ontstaat

er wel wat lezenswaardigs.
Nog even voor alle duidelijkheid: doordat er echt geen tijd overblijft, ontstaat er in
Bavard's hoofd ook geen inspiratie om leuke artikelen te schijven of te vertalen. Ik zalhet
nog anders zeggen. Ik kan me de laatste tijd zelfs voorstellen welk gevoel sommige
mensen hebben aIs ze de zooi verkopen en stoppen met de hobby. Ho, ho, geen zoïgen,
dat zal blj rnij niet zo snel gebeuren.

U begrijpt wel dat de Peu's gevuld moeten blijven worden met leesbare artikelen. De
frequentie daalt (en is de laatste twee jaar aI wat lager) als er teveel werk door de redactie
gedaan moet worden om aan artikelen te komen. En liever geen nieuwsbrief dan een brief
met slap geklets en teveel nutteloze plaatjes. Ik hoop dat we de doelstelling van een goed

leesbaar blad nog lang vol kunnen houden.
Andere bezigheden van de club lopen prima. We organiseren meer activiteiten dan ooit
tevoren. Er komt nu bijvoorbeeld voor het eerst op 28 februari een sleuteldag in
Bussum. Dit is mogelijk doordat de taken binnen de club over steeds meer mensen

verdeeld worden. Dat geeft continuïteit.
Ik hoop dat u beseft dat er in u ook veel creativiteit en fantasie moet zitten, want anders

was u nooit aan deze hobby begonnen. We hebben allemaal het bewijs meermalen
moeten leveren als we met een hopie verroeste zooi thuis kwamen. De partner vroeg
waarschijnlijk wat de bedoeling was van deze hoop schroot maar besefte dat ze nog
verder moest met u. De opmerkingen waren het beste af te leiden uit de lichaamstaal. De

buren durfden waarschijnlijk meer te zeggen. "Waar begin 1e aan?" Enigszins

teleurgesteld in de omgeving is de eerste dag voorbU. Na enkele weken lijken die buren
meer gehjk te hebben gehad dan jU vermoedde. De inventarisatie is gemaakt. Vervolgens
wordt toch met fantasie en creativiteit de eer gered. "Zie 1e wel, het viel wel mee!" Die
verhalen scheppen een band en we mogen graag details Iezen. Zal k nog één voorbeeld
geven? Het clublid blijft anoniem want misschien is hij er nog niet helemaal aar. toe om
het zelf in geuren en kleuren te vertellen.
De demper van de uitlaat was een heel bijzonder exemplaar. Eigenlijk nergens te krijgen.
Een replica bestond niet. Dan toch de oude uitlaat maar opkrnppen. Het aluminium was

erg slecht hier en daar. Met aluminium-reparatiepasta werden de laatste slechte plekjes



weggewerkt. Daama volgden avonden van schuren, slijpen, polijsten, u kent de volgorde

inmrddels wel. Trots werd het kleinood aan den volke getoond. Echt heel mooi. Een

demper heeft nou ook weer niet zo erg veel te lijden dus de reparatie moest sterk genoeg

zIjn.
De demper in de presentatie-kast en andere onderdelen werden ter hand genomen. Vele
maanden later werd het tijd om de motor in elkaar te gaan zetten. Ook deze klus werd
Íuruwgezet gedaan. Er werd niets aan het toeval overgelaten. Carburateur werd
gemonteerd, ontsteking gesteld, de vonk getest. Het grote moment brak aan. Maar hij
wilde niet starten. Hoe kan dat nou? Nu is het afstellen van een viertakt-motor niet
moeilijk als je m ar even doorhebt dat een vonk in het onderste dode punt niet handig is.

Eveneens is een vonk tijdens het openen van de inlaatklep niet aan te bevelen. Ik hoorde

iemand onlangs zeggeÍr: de bougie vonkt toch als de contactpuntjes sluiten? Dit lijkt me

het eerste lid voor de sleuteldag! Ír ieder geval, de ontsteking stond hopeloos verkeerd.

De motor heeft die dag één klap gegeven. Met een daverende krnl veranderde de demper

in een grote verzameling interessant puzzel-materiaal.

Het is allemaal toch nog goed gekomen . . . .

Ik zou over zijn eigen stommiteiten nog voldoende op kunnen schrijven. Laat ik dat nu

maar niet doen.
Zettw wetenswaardigheden op papier. We zijn er hartstikke blij mee.

Le Bavard.
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In de vorige Peu werd het aI beloffi:
Wim Janssen zou een kijkje geveru in
de keuken van zijn kunnen. De
restauraíie-perfectionist die is, aI bliift
hij doÍ ontkennen, kan ons best op
goede ideeën brengen. Als je hem
spreekt, dan zal hij er direct bij zeg-
gen daÍ iedereen zoiets toch wel kan
bedenken en uitvoeren . . .

KETUNGKAST
Na aanschaf van die Terrot bleek achteraf dat de primaire kettingkast die er op zat, niet

van het juiste tlpe was. Wat er op zat miste de typische bobbel voor de koppeling en had

TtS crn3 3 CH UTILIAIRL 4 TEMPS Tvp" PU

meer 'n sooft stroomlijnvorm. Na wat gepuzzel denk ik dat deze eigerÍijk op een Terrot
HCT thuis hoorde.

Deze was van latere datum, dus waarschijÍtluk is deze er ooit opgeschroefd om de boel

wat te moderniseren of misschien wel vanwege b{ gebrek aan beter... Een originele voor
een PU heb ik niet kunnen vinden. Wel te koop was een replica van aluminiumgietwerk.
Als het dan toch een replica moest worden, dan kan ik die rret zo goed zelf maken, dacht

ik. Een hardhouten mal werd gemaakt naar een origineel voorbeeld en heel wat uurtjes
gebogen, geklopt, gelast en gesoldeerd. Dit lulte allemaal vrij goed, maar wat niet ging

was de produktie van de grote "'bobbel" voor de koppeling. Een oplossing werd

In het kader van; "misschien
heeft iemand er wat aarf) )

hier wat oplossingen die ik
vond voor enige problemen
bij de restauratie van mrn
Terrot PU.



gevonden op de volgende maruer; in hardhout werd een negatieve mal gedraaid in de

vonn van die bobbel, vervolgens een positieve mal geknipt uit een stuk karton. Gewapend

met dit stukje karton werd op een zaterdag wat rommelmarkten afgestruind. Koekjestrom

:::----

)

mels, hondenbakken, en ander blilaverk dat uit één stuk gemaakt was en voldoende dikte
had, én binnen de contouren van de kartonnen mal viel, werd aangeschaft. Uiteindelijk
bleek een ouderwets degelijke koekjestrommel ideaal. Hoewel ruim 1 mm dik, liet deze

zich in de houten mal gemalikehjk in de gewenste vorm kloppen. Het geheel werd in
elkaar gezet en met lood-tin soldeer werden de resterende oneffenheden weggewerkt. Het
is een goed bruikbaar geheel geworden, rnuwelijks te onderscheiden van een origineel
exemplaar.

SplxEx
Bij het samenstellen van wielen uit losse onderdelen moesten er natuurlijk ook nieuwe

spaken in. De vroeger gebruikte nippels en de nu verkrijgbare blijken in Ínat te
verschillen. Het gevolg is dat de passing in de velg niet fraai is. Opboren naar de

volgende maat is ook niks; lichte wielen en dan van die knotsen van nippels, dat staat niet
vind ik. De oplossing werd gevonden door 80 kleine, dunne ringentjes te draaien en deze

op de te dunne nippels te persen. Omdat de velgen en spaken zwart gelakt waren (rUn),

valt dit niet op. Een velg veranderen lijkt me veel lastiger.
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LTcgTSCHAKELAAR
Op het stuur van m'n Terrot zat een lichtschakelaar die in de loop der tijd ergens zijn
'oor' was kwut geraakt. Verder was ie nog rn prima staat, dus zonde om weg te gooien.

Het werd als volgt gerepareerd; het breekvlak werd eerst schoongemaakt. Toen werd
voorzichtig met een2 mm boor-tje een gaatje geboord en met secondenlijm een schroefie
M2 ingelijmd. Dit werd als het ware een soort bewapening voor de volgende reparatie.

Een oud bakelieten stopcontact (misscluen

wel uit 1933!) werd tegen eenlangzaarn
lopende schuurmachine gehouden en het

schuurstof opgevangen. Een beetje
polyesterhars werd aangemaal*" en het

bakeliet-poeder daarin verwerkt tot een dikke
pasta. Na uitharden bleek het iets lichter van
kleur. Een mengsel van bruin en zwart
bakeliet geeft de juiste kleur, maar bruin
bakeliet poeder en wat kool (bijvoorbeeld
van een koolborstel en schuurpapier no 600)
werll ook. Toen de juiste samenstelling
gevonden was, wetd de schakelaar in wat
plastic boetseerklei gedrukt en wat ruimte

gespaard voor het ontbrekende gedeelte. Dit werd opgevuld met de pasta. Na uitharden

werd het in vorÍn gebracht door vijlen schuren en polijsten. Vaak is het zo datje eerst

tevergeefs zoekt naar vervanging voor een kapot onderdeel, vervolgens toch Inaar begint

aan een reparatie of restauratie, en als je daar dan mee klaar bent, loop je tegen de

eerder gezochte spullen aan. Omdat de reparatre zo goed als onzichtbaar gelukt was, heb

ik een gaaf exemplaar dat ik later op een beurs aantrof zonder spijt laten liggen.

l"tï?,: lNl".tSABLES
EN LES VERIFIANT 4Qir.

evec le pèse-acrde ARTOX incassable I u
EN MAINTENANT LE NIVEAU
du liquide avec le bouchon verseur 

Btt.ARTOX.. ..
EN LE S RECHARGEANT 1q7tT,
avec le charoeur ARTOX. .. | \)\,
LES 3 plÈCgS Íranco oortet embal- t tntr.
iage, payement à la commande .. I 4+U



REuunx
Na het spaken van de wielen van m'n Terrot bleek dat na de montage van de

remschoenen de rem veel te hard aangreep. Controle van de remtrommel gaf een

slingering van circa 0.25 mm, welke er niet uit te spannen was. Of deze slingering de

oorzaak was of niet, een feit is dat uitdraaien zekerheid geeft van een centrisch oppervlak

ten opzichte van de lagering. Nu is een complete velg niet zo eenvoudig op te sparuIen in
een draaimachine zonder het lalsverk te beschadigen, en ook het moeten demonteren van

het een en ander is niet zo aanlokkelryk.



Na de wielen een tijdje weg gezet te hebben heb ik een oplossing gevonden. De nogal
stevig uitgevoerde vork, die ik gebruik voor het spaken van de wielen, werd uitgebreid
met een hulpstuk, welke het beste met een schets duidelijk gemaakt kan worden.
Als de wiellagering in orde is, en een kleine snede gebruikt wordt, dan lukt het goed.

De wanddikte van een Terrot remtrommel (geperste versie) is niet erg dik, rraar van
zo'n 0.12 mm durf ik nog wel afstand te doen.
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Majestic en Helyett o . o .
Een uit de hand gelopen uitleg bij de voorpagina.
Van Paul Jonkman

Tekst en afbeeldingen uit: , Cycle & Automobile Industriels; 26 olct. 1930 (Revue des

Moturtstes et Vél.ocistes agents de l'automobile et du cycle)
. Les Motos Frangaises Bernard Salvat.

fijdens het maken van de voorpagina kwam ik in een origineel oud blad. een buk
ptaatje van een Mqiestic tegen met daarbij een mooí lettetype voor de vootpagina.

DoordaÍ de afbeelding wat klein was, paste er nog een andere mochine onder. Op

dezelfde pagina in dat oude blad stond een of,beelding van een Helyett. De voorpagina

was geboren. Op blz. 2 even de uitleg erbij maken. Toen ik klaar was, vele uren loÍer,

was de tekst van de volgende bladziiden ontstaon.

Het tiidschrift "Cycle & Automobile Industriels" werd uíÍgegeven voor vaklieden in de

auto enftetsenbranche. De motoffietsen en lichte motoffietsen (BMA's) kwamen daar

Iater bij. Het blad heeft heel lnng bestaan en beschrijft in eerdere iaren zelfs de marld

van de eerste auto's (en fretsen). De zakeliike instelling bliikt uit de tobellen met

omzetten, de optimistische kiik op de economische siÍuatie in die tiid en het oppottunis'

me. Het merk Helyett wordt beschreven aan de hand von een pronlonodel op de Salon.

Natuurlijk een blikvanger maar zo'n model was zeker niet de sleutel tot succes. De

mensen hadden toen, in waÍ we laÍer crisisjaren zijn gaan noemen, weinig geW tu

besteden, en exotische apparaten als een Mqjestic of een díkke tweecilinder van Helyett

met alles erop en eroon, was voor een enkeling weggelcgd.

Tegenwoordig leven fabrikanten als DucaÍi of Honda zich ook wel uít in het maken von

exotische machines. Zeker in het geval van het eerste merk, bliiken allerlci exotische

modetletjes prima verkoopbaar te zijn. Honda is ook nog waÍ motoren met ovalen

zuigers kwiit geraakt al moest de priis later wel met 60Vo omlnag.



Majestic
Zonder voorbehoud moeten wrj het ontwerp van Majestic bewonderen. Ze maakten een

heel praktisch ontwerp waar. Ongetwijfeld werpt dit ontwerp een andere blik op de

motodiets. De motor heeft een prachtige carrosserie die de berijder helemaal scheidt van
de mechanische delen en de wielen.

Vanaf de naaf van het achterwiel lopen twee brugliggers van voldoende hoogte en een

doordachte voÍn die de motor zijdelings beschermen, zich openend aan de voorwielzijde
om de wieluitslag mogelijk te maken en zich weer sluitend ter hoogte van de voorwieknaf
van het sturende wiel.
Op deze twee bruggen zljn de voor- en achtervleugel gemonteerd die het voor- en
achterwiel afdekken. Tussen deze vleugels bevindt zich de plaats voor een motorkap die
de bovenkant van de motor afdekt, geheel bedekt met speciale spleten die de afdoende
luchtstroming mogelijk maken.
De stuurinrichting, in plaats van de klassieke vork op de motor, is heel aparL. Het lijkt het
meest op de stuurinrichting van een moderne auto. Deze zorgt voor een stabiliteit die
onbekend is tot op heden.

Het succes van deze machine, vorig jaar gepresenteerd door Delachanal met een 500 cc

eencilinder motor, is algemeen.

In Les Motos Frangaises Cent ans d'historie van Bernard Salvat wordt een prachtig
gerestaureerde Majestic beschreven. Ook heden ten dage is men nog steeds heel trots op
het ontwerp van Georges Roy (geboren in 1888) en wordt zijn model alom geprezen. De
meeste blokken ur deze motoren waren van Chaise maar er zljn ook JAP motoren
gebruikt. De manier waarop de carrosserie-fabricage plaats vond, kon worden overgeno-
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New Motorcycle; de bouwtechniek wordt overgenomen maar het ontwerp van de

Mqje stic is helemaal nieuw.

men van New Motorcycle. Daar werden ook grote plaatdelen geklopt, voorzien van vorm
en kragen en uiteindelijk geklinknageld. De vonn van de New Motorcyle lijkt op de

eerste blik sterk op de Majestic ínaàr bij rnder inzien blijkt de New Motorcycle een

gewone motorfiets met veel plaatwerk en een normale voorvork tenvijl de Majestic een

totaal ander ontwerp heeft inclusief naafbesturing met het daarvoor prachtig ontworpen

voonviel.

rechtsvoor: trek-duwstang om voorwiel te laten druaien. Linksvoor

De stuurlqvaliteiten worden in het boek van Salvat nog steeds geroemd. De wielbasis van

het voertuig bhjft onder alle omstandigheden constant, doordat de telescopische schokbre-

T3



kers geen invloed hebben op de stuurinrichting. Ot: een noÍnale vork vormen het

schokbreker-gedeelte en de stuur-inrichting één functionele geheel. Toch heb ik zelf nog

De cardan-aandrijving ligt voor een groot deel verschokn achter het plaaÍ-

werk.Het achterwiel demonteren liikt een fluiÍie van een cent.

wat twijfels over de stuurlqvaliteiten. Ik heb namelijk zelf eens aan zo'n Majestic mogen

friemelen. En het viel me op dat op dit ongerestaureerde exemplaar een kleine stuuruit-

slag niet gevolgd werd door een kleine beweging van het voorwiel. Kun je je voorstellen
hoe dat rijdt? Misschien zou je hieruit de conclusie kururen trelil<en dat bij een goed

onderhouden motor de rnafbesturing perfect werkt maar btj de geringste speling de

ilur
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stuurlflvaliteiten hard achteruit liepen.



Helyett
De fabriek heeft bestaan vatt 1926 tot 1955 te Sully-sur-Loire (Loiret). De grootste

bekendheid heeft de fabriek gehad door haar fietsen en tandems. In het midden van de
jaren detig hebben ze

een mooie dwarsgeplaat-
ste JAP tweecilinder
zijklepper gebouwd met

cardan-aandrijving. (zo-

als Moto Guzzi dus)
Uit het tijdschrift van26
okt. 1930 valt verder het

volgende te lezen: In
1928 presenteerde het

merk zich op de Salon
(van Parijs dus!) met

een blolcnotor en een

cardanaandrrjving. Dit maakte grote indruk. Tussen het welvoorziene fietsen-programÍn

vielen de kenners twee verchroomde machines op die hun speciale aandacht trokken: De

typen "Champion du Monde" speciaal ontworpen voor de wedstrijden, dus licht, en het

type "Cyclotourisme" , dez staat op batlon-banden, trofllmelremmen voor en achter, drie

versnellingen, een demontabel achterwiel en electrische verlichting. Verder noteren we in

de collectie een bicyclette à moteur auxiliaire (een zogenaamde B.M.A.) van 100 cc, hij

weegt minder dan 30 kg en hij nng gereden worden zonder vergunning. Verder zí1n er

twee tweetaktrnotoren met een "Helyett"-motor van 775 en250 cc, een serie machines

met Chaise blolanotoren van 250,350 en 500 cc rraar we bewonderen speciaal op de

Salon een exemplaar met een dubbele uitlaat. Er bestaat eveneens een serie Helyett-

motoren met250,350 en 500 cc JAP-eencilinder-motoren en 750 cc tweecilinders.

Eveneens willen we nog de machines met cardantransmissie noemen die worden gemaakt

met 350, 500 en 750 cc. motoren. Op de stand van Helyett hebben we een model van het

laatste type gezien.

HELYETT V75O 2 CILINDER SV
Bij deze grijpen we de kans om de belangrijkste kenmerken, die we kururen beschouwen

als motor van de toekomst, te beschrijven. Hij (de Franser zegger "Zíj") heeft een

dubbel wiegframe van stalen buizen, zorgvuldig verbonden en autogeen gelast. Drt zorgt

ervoor dat het frame bUna absoluut onbuigbaar is. We zien aan de achterzdde een steun

van kleinere buizen die er aan de achterzijde perfect uitziet. De 750 cc tweecilinder

JAPmotor in V meet 70 x 97 Írm en heeft zijkteppen. Deze motor is algemeen bekend en

gewaardeerd. We herirureren u er nog even aan dat de motor niet in de lijn van het frame

Staat maar met de aandrijving recht naar achteren, dus dwarsgeplaatst.

De enkele plaat-koppeling is van het auto-type en is gemonteerd op het uiteinde van de

krukas op de plaats van het prrmaire kettingtandwiel.
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De drie-versnellingsbak, met tandwielen die altrjd met elkaar in aangrtjpng zljn (toujours

en prise, vormt één blok met de motor. Hij is verbonden aan de achterzijde met een

kroon van voetjes die de bevestigurgsbouten bergen er zo vastzitten op de achterste

carterhelft.
De twee helften van het
versnellingsbakcarter zijn
horizontaal deelbaar.
D eze bovenste carterhelft
kan afgenomen worden
zonder dat de motor ge-

demonteerd hoeft te wor-
den.

Bovendien is hij voorzien
van twee kijkdekseltjes.
Alle onderdelen van het

blok zijn erg goed be-
reikbaar. We willen er
nog aan toevoegen dat
deze bak bestaat uit tand-
wielen die van staal-nik-
kel chroom zijn, aan de

s.:.LJ

+iàF-$ie$
'+W*ii{Ht?;i*.* r' l'.

1 1 ,.;.r ..l&*; r 11 
^1 ,::rl

"*r:li;:rfl:i 
: i*

ffi,iiï.{!i.r':t,::i:

lvlodète frès rore d'Heyliette, o moteur JAP [:li.t;i.i
Uit: le Grand Dctionnaire des Motos Frangaises; D. Pascal. *:t-:y"-1T::19,ï'
In het vakblad van 1930 ontbrak een tekening van dit model, i:it-l-'Ï" 

zorgvurorg

foto's werden in dit vakbtad niet geplaaÍst. De trt eníos-i;í-' Ït:::^itto' 
gemaakt op

nog wet niet ziin gemaakt. vandaar natuurtiik d' oftàfns ffffï:i#:#ïr*en van een 350 cc? kopklepper en een ftets. hgers met diepe groe_

ven. De as van de transmissie is samengevoegd aan de bak in het midden van het vlak
van het carterdeksel. Het achterwiel gnjpt aan door een stel conische Gleason tandwielen

in een perfect gesloten aluminium kast. Dit stel, met grote vertanding (module 3) is
geheel gemonteerd in kogellagers die werken in een bak met olie.
De naaf is erg eenvoudig te demonteren door een dop, met een keep voor borging, los te

draaien. De remtrommel komt mee met de naaf, terwijl de rest aan het frame blijft zitten.

De zadeltank is van plaatíjzer geklonken en gesoldeerd. Hij bestaat uit twee compartimen-

ten, de ene voor benzine en kan 10 liter bevatten, de andere voor 2liter olie. De uitlaat

bestaat uit twee buizen van 38 mm diameter en eindigen ieder in een visvormige uitlaat

die zowel doeltreffend als fraai is.
De remvertragtng wordt verzorgd door twee krachtige remmen, opgesloten in twee sterk

geribbelde trommels van 200 mm.
Natuurlijk heeft een moderne machine ook een electrische installatie die bestaat uit
dynamo, rnagneet, accu @atterie d'accus), electrische claxon enz. De ruIgneet-dynamo is
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boven op de bak gemonteerd op een speciale sokkel en op zo'n manier geplaatst dat ze

kan worden aangedreven door een speciaal raderwerk van tandwielen.

We willen nog enkele andere kenmerken van deze machine noemen: parallellogram-

vooryork, vervormbaar door lateraalveren die ingedrukt worden, een regelbare frictie-

demper, de motor wordt gesmeerd door een mechanische oliepomp met een kijkglas dat is

gemonteerd op het einde van de as, een verstelbaar TT stuur met stuurdemper enz . . .

Het gewicht van de machine is ongeveer 170 kg. Het is natuurlijk waarschijnlijk dat de

machine mooie hoge snelheden kan bereiken màar hrj (zU) is eveneens opmerkelijk door

zijn (haar) souplesse en kan op een indrukwekkende wrjze remmen.

Er zí1n op dit moment al talrijke exemplaren gekentekend. Nooit kreeg een object zoveel

complimenten van zoveel vleiers.

Prachtige plaafje van een model daÍ al wel was aitgetekend. Chaise kopklep-blokmotor

met uitwendig vliegwiel, enkele uitlaaÍ, stevig frame en bagagedrager, zodehank en

voorvork met loÍeraalveren. De remtrommel in het voorwiel lijkt niet al te groot.

Duidelijk een (waarshijnliik dure) concurrent op de 350 cc markt.

Sooiété det Boulicr A. G Titen
129' Bd lr Lornlno, CllohT (8olno)

A. C. tphlrr
llrnlnlhc
Aralct.r.
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De grote verspreiding van de motorfiets
Uit: Cycle & Automobile Industriels; 26 okt. 1930 (Revue des Motorístes et Vélocistes

agents de I'automobile et du clcle)

Na de tekst van Mojestic en Helyett volgen op dezeffie bladzijde de verkoopcffirs van
de laaÍste twee jaar, dus van 1928 en 1929. Sommige cffirs lijken me niet zo betrouw-
baar maar het zal toch wel een aardig beeld geven van de toenmalige verkopen.
Overigens merk je hoeveel tekst je op éên bladzijde kwijt kunt, als je niet teveel plaatjes
publiceert.

"Men kan zich eenvoudig rekenschap geven door de tabel die hieronder volgt, welk een

belang de buiterÍandse motorfietshandel inneernt in verschillende landen:

Land Gefabriceerde machines Geëxport. machines
L928 L929 L928 L929

Frankrijk 115.000 85.000
Duitsland 162.200 l-85.000
Engeland 120.000 164.000
vs. 37.s00 3s.000
België l-s.000 18.000
Andere landen 28.580 26 .570

ToLaal 47I .280 5L3 . 57 0

6.178 6.978
4.687 7.540

59.964 62.428
L8.934 16.265
9.534 r0 .722
2.2L4 5.153

102.10s 107.085

Zeker, evernls in de gehele handel, is de motorfiets-handel een kortstondige crisis
doorgekomen, ook kan men er zekervan zljndat door het herstel van de handel, die zich
nu manifesteeft in bepaalde regio's, de voornoemde omzetten snel zullen stijgen. "

Ik kon vrij makkelryk de verkoopcijfers vinden van het meest verkochte Franse motor-
merk in die tijd, Terrot. De cijfers waren als volgt:

VBnxooPCrJFBRs TBRnor :

Van 1903 tot 1906 per jaar 150 motoren; van 1907 tot 1910 500; van I9I2 tot I9I4 ong.

1300 van 1915 tot I9l9 ong. 2(X).

Dan1920:Sfi); 1921 1fi)0; 19221300; 19?3 5100; 1924 7000; I92s L0.000; 1926

13.0(X); re27 12.000; 1928 21.0fi); 192e 20.000; 1e30 24.000 1e31 L4.(XX);

I%2 27 .000 1933 18.0(X); daarna blijven de omzetten dalen.
De stagnatie in de verkopen is in 1930 inderdaad overwonnen. Maar de diepe crisis van
de jaren dertig krUgt echt goed vonn in 1933, als het tenminste gaat over de Terrot-
fabrieken. Het jaar 1932 was toen desondanks het topjaar. ( )
Gegevens uit: Toutes les Terrot 1902-1962 Claude Reynaud.

18

Paul Jonkrnan



Van de voorzitter
Allereerst wens ik iedereen natuurlijk een gezond, gelukkig en zorgenvrij 1998. Het

klinkt als een cliché, mzar er zljn veel mensen voor wie deze zaken niet vanzelfsprekend

zljn.
Ook de Club gaat een nieuw jaar in. Natuurlijk weten we al wat we allemaal gaan doen ut
het nieuwe jaar, maar verrassingen zullen er altijd blijven.
Het is een wens van het bestuur, maaÍ ook een persoonlijke wens, dat wij ons binnen de

verenigurg zo breed mogelijk manifesteren bij de evenementen en de vergaderingen.

Bij evenementen willen we het aantal deelnemers zo groot mogelijk maken, zodat wij ook

voor zo veel mogelijk mensen binnen de vereniging iets kunnen betekenen. Het moet toch

mogelijk 271n, gezienhet aantal rijklare motorfietsen, om onze jaarrit met meer dan detig
motoren te rijden? De afgelopen jaarrit was gezellig en interessant, ook voor de diverse

patrners. Daar ligt het dus niet aan. Veelal vind je bU deze evenementen een vaste kern

terug, met een vijf tot acht nieuwe mensen. Dat kan best meer.

De vergaderingen proberen wij zodanig te regelen dat het officiële gedeelte zo kort
mogelijk is en het informele en informatieve deel zo groot mogelijk. De (vaak vaste)

bezoekers weten al, dat na het officiële deel er bijzonder veel informatie wordt
uitgewisseld en men van elkaar veel kan leren.

Over leren gesproken: op 28 februari gaan we van staft met de eerste 'sleuteldag'.

Hierover vindt u meer in het hierna volgende onderwerp. Bij zo'n eerste keer is het alt|d
moeilijk om in te schatten waar de interesses liggen, welke ondenwerpen er moeten

worden behandeld, en hoe je het geheel presenteert. We hopen, dat rn deze eerste keer er

nog veel sleuteldagen 211en volgen met veel onderwerpen en veel gezelligheid. Gelukkig
hebben een paar leden zich opgeworpen om het een en ander te regelen, zodat het besnrur

het niet allemaal zelf hoeft te doen.

Dat brengt mij onmiddellijk op het volgend en laatste punt: Ik hoop, dat er ook dit jaar

weer vrijwilligers zijn die een aantal taken of deeltaken op zich willen nemen.

Zonder uw aller steun redden wij het echt niet: de Sleuteldag (28 februari), de Vehikel-
beurs (20-22 februari), Monthlèry Q3-24 mei), de Jaarrit (12 september), en 2 x
"Barneveld".
Verder nog een aantal ritten bij andere verenigingen. Hierover hoort u nog meer.

Ik hoop u allen vaak te zien.

Greut'n uut Putt'n

lrJ:J7 CORNET " Clainon
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Sleuteldag 28 februari
Op 28 februari wordt de eerste sleuteldag gehouden. De dag gaat door, ongeacht het

aantal deelnemers, in tegenstelling tot vorig jaar. Het is de bedoeling om de volgende

opzet te gebruiken. We gaan uit van een gereviseerd draaiend gedeelte van:

L. Een blok en gaaÍr we vertellen (en laten uitvoeren) van diverse zaken zoals:

- krukasspeling, drijfstang controleren
- zuigeï, nJugerveren en cilinder
- kleppen, klepzittingen, kleppen slijpen, klepspeling
- distributie, kleppendiagram, kleptiming
- pakkingen, vloeibaar en vast
- oliepomp, smering, oliesoorten.
- ontsteking afstellen, contactpunten
- bougies, warmtegraad, kleuren
- carburateur, regelnaald, vlotter, sproeiers,benzineniveau, afstellen.
- waar kijk je naar en waar luister Je naar bij een lopende motor
Dit atles met het oogmerk een motor aan de praat te brengen en daarna af te
stellen.

2. Daarna wordt het onderrverp "zelf vernikkelen" behandeld.

3. Indien er nog tiid beschikbaar is, wordt er iets gedaan aan wielen spaken.

Een paar zaken:
- Onderdelen, die u over hebt en wil ruilen, moet u meenemen. ( klein

ruilbeursje).
- Onderdelen, waar u een probleem mee heeft, moet u ook meenemen.

(zoeken we een oplossing voor).
- U krUgt koffie en een eenvoudige lunch. Deelnamekosten aan de dag:

Fl 5,00 , te betalen bij binnenkomst. De rest betaalt de vereniging.
- Hebt u specifieke vragen, die u graag beantwoord wilt zien op deze dag,

dan moet u deze vragen voor 20 febÈuari stellen aan Paul of Ton.
- Opgave van deelname: telefonisch voor 20 februari bij Paul of Ton (we

willen wel weten hoeveel leden er komen).
- Adres: Wiikcentrum Godelinde, Godelindwarsstraat 34 Bussum.

Tel: (035) 6920199. Parkeren op het plein. Zie de routebeschn:uing.
- Aanyang: 10.00 uur; einde L6.00 uur

Voor de een zalhet ouwe koek zijn en is het dus een opfrisser en gezellig,

voor de ander is het heel leerzaÍLm en gezellig.

Tot ziens in Bussum. Ton Dorland
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Adres:

Route:

Route naar de sleuteldag in Bussum
Wijkcentrum Godelinde, Godelurdwarsstraat 34 Bussum.

Tel: (035) 6920199 " Parkeren op het plein.
Ziekaartle hieronder. Volg de A1 Amsterdam-Amersfoort en neem dan
Bussum afslag 7" Bekijk vervolgens het kaartje voor de laatste honderden
meters.
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06-15 Febr.'98

7 Febr.'98

7-8 Febr.'98

Retro Mobile Paris (F)

13e Motorbeurs Hoogeveen

Moto Retro Wieze (B)

Vehikel Jaarbeurs Utrecht.
De CFM is daar ook Maak met elkaar af-
spraken bij de stand en neem uw fotots of
documentatie mee. Denk ook (eens) aan een

kopie voor het club-archief.

CFM Sleuteldag Bussum.
Vanaf de revisie wordt je blok weer in el-
kaar gezet. 

'Waar 
moet je op letten: toleran-

ties, details, afstellingen, carburateur en
ontsteking. Aan de hand van onder-delen
wordt de theorie onderzocht.

Motormarkt Hardenberg

l6e Motor en onderdelenbeurs
Barneveld.
Tevens bijeenkomst van de CFM in aang-
renzende Sporthal

20-22 Febr.'98

m

April'98

íffi

28 Februari 698

28 Maart'98
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26 April í98

23-24 Mei '98

2l-23 Aug.'98

12 September 698

31 Okt-lNov.'98

llorse Power Run LeekAssen Leek
Motoren van voorwo 1. Aanrader!

Coupes Moto Legende
Montlhery (F)

Vehikel Jaarbeurs Utrecht

CFM Jaarrit Baak 1998

HenkPeters uit Brummen staat borg
voor een mooie rit in de Achterhoek
We tuffen weer ongeveer 80 km, inte-
ressante stops en de inwendige mens
wordt zeker niet vergeten. Partners
en kinderen zullen deze dag ook ze-
ker waarderen. (denk eventueel aan
een helm en goede kteding!)

15e Ruilbeurs en Expo show
Hooglede @)

Onderdelenbeurs Barneveld en
Tevens CFM-j aarvergadering in
aangrenzende sporthal. Agenda, fin.
jaarverslag en begroting en zullen
tijdig in de Peu te lezen zijn.

w

7 Nov. 698

Meer informatie over bovenstaande evenementenrVMC ritten en

andere evenementen in Nederland of Frankrijkbij J.C. Dragt

ffi

LA BERCEUSE
la MOTOCYCIETTE la llus confortable au m0ni0.

Suspension fiolnóo avant 0t arrièrs. Transmlsslon lntêgrala

Bésultets : COt{FORT et YITESSE
LÊMENT & GLADIAT0R, ?6, Grande-Bue, Le pnÉ-SÀINÍ-C!BVATE (Selae)



Informatie vereniging CFM
Doel: Het verspreiden van keruris over Franse mo-
torfietsen, vertaleri 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 *.

Voorzitter*: Ton Dorland, Veldstraat 1.5,3881 JM Putten. (0341) 36.13.52

Secretariaat en eindredactie nieuwsbrieven*: Paul Jonlcnan , 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 errrlaÍ om het archief en de nieuwsbladen kosten-

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

Algemeen bestuurslids: Henk Kaajan, Schelpkreek9, 8032 JE Zwolla (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 vanaf 1 augustus f 37 ,50
voor 1 Vz 1aar.

Geld overmaken: per bank: 67,02.28.885
J. Stomp, Hogedijk 1d6,2861GD Bergambacht
Mededeling: Club voor Franse Motoren

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

Archief: Te bezoeken op afspraak. 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)
Kopii: Getypt of geschreven. Nog liever op DOS-floppy in Word, WP of ASCII-formaat

sruitingsdatum kopii: Uiterlijk ma. 23 april 1998 of bel!


