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Eric Kitching of Twickenhanr has found hirnself a

real 'rare avis'ln the shape clf this 350cc Ultinra made
in Lyon, France. It carries engine no. 3490 and the
French registratit-rtt l0-BL-26, and he's asked me to pro-
vide a Daiin-e Certificate so he can -{et it registered. My
guru on all matters relating to the Lyon motor industly
is Lucien Lorreille of that trtanufacturing town. and he

came up trumps for Eric. The advert shown here frt-rnr

Moto-Revue of April 22. 1933 appears to show Eric's
bike, and will enable hirn to rnanutacture the currect
hand change mechanism. I've also been able to send
him a complete history of the Ultima factory and the
address of Sylvain Petitet, a foremost expert on the
make in France. Incidentally, the registration number is
a red hen'ing, being a post war issue fbr the Drome area.

Club voor Franse motoren
Voxan - Loodvervanger
John en Rob in de Ardennen

Marinus heeft eindelijk zijn kenteken
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Bti de vootpagina:
Eric Kitching vond een betrekkelijk zeldzwne 350 cc Uhhna uit Lyon. Voor een

kenteken moest hij worden gedaleerd. "Miin goeroe voor de Lyoneese motorindustrie,
Lucien Loreillc," vottd informatie in de Moto Revue vwt 22 april1933 en mnd hen een

complete geschiedenis van de Ukína-fabriek en het adres van Sylvain Petiet, een

expeft op het gebied van Frans spul . . . .

Uit: een Engelse motorkranl, "Old Bíke Martu, I3e ianrgmg, nr 146, augustus 1997,
gekocht door mijn zus op het eiland oMan', alwaar ze in het "hoogseizpen bina ile
enige buitenlandse toerist was. AlÍílosoÍerend bij een glns Franse roile wiin lcwanen

miin zus en ik tot de conclusie dal een "echte Europeaon', dus iemmd van "the
ConÍinent" vermoedelijk mïtder hoefile te werken om in de zon te liggen op Mallatca
dan om zich nA k laten regenen op het onder motorsporters SelieÍale eiland.

Ze had erg genoten van de rust. De rege4jas lcwwn goed van pas. En autgezien zp wel
in de vefte wist ilat ik iets deeil met Franse motoren, nan ze voor mij twee motorkronl-
jes mee. Koml u,tot oo

De advertenties in dit blad z[in voornamelijk aÍkomstig uit: L'In-
dustrie Vélocipedique et Automobile van22 februari 1908.

Redactieadres en overige inlichtiÍrg€n:
P. Jonlanan, ZomrcnbergstraaÍ 33, 7384 DK Wilp-Achterhoek
Tel. (055) 323.26.67 Fax. (0571) 27.68.52 (o.v.v. P.Jonkman privé)

Sruitingsdatum topil: Uiterlijk Ma. 5 april 1999 of bel!
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Van de voorzitter
De eerste Peu de Tout in 1999. Het za| niet zo'n heel dikke worden, ÍnazÍ het is er wel
een. Doordat het allemaal mensenwerk is, en mensen nu eenmaal vaak geleefd worden
door hun (werk)omgeving en diverse andere redenen kan het zottnaaÍ gebeuren dat nu
juist die pÍur mensen, die het blad in elkaat zetten gewoon een aantal weken geen tijd
hebben. Het zij zo.
Overigens, warmeer in het weekblad 'Motor' net voor de Kerst je naam wordt vermeld
als contactran van de CFM bij een verhaal over een Franse motor die rijdt als een

tractor (de GnÓme & RhÓne van Jan-

Coen Dragt) en ook nog eens je tele-
foonnummer l<unt u zich wel voorstellen
wat er in de kerstvakantie gebeurde. .

Gek werd ik van die telefoon! }J:et zlj
zo.

Jan-Coen dacht: hij mij een journalist op

lret dak sturen? k zal hem ook eens

Ínatsen.

Vehikel
Vehikel staat weer voor de deur en we
zullen er z|n. Alle leden zljn welkom
om even te 'ouwedeuren' of om (techni-

sche) vragen te stellen, informatie aan te

dragen, evt. aankopen te laten bewonde-
ren of bekritiseren, kopU voor de vol-
gende Peu de Tout aan te leveren (zeer

welkom) of een bepaalde dienst aan te

bieden of te vragen. Alles mrg. Natuur-
lijk zijn we er drie dagen. We zitten in
de 'Franse hoek', hoewel een paar buitenlandse (Franse en Duitse) handslal'6a hebben

gezegd niet meer te komen. De spoeling en dus de hendel voor ons op Vebikel wordt
duner. Natuurlijk kunnen we wel terecht bif de ons bekende nederlandse mensen!

Sleuteldag in Bussum 27 februari
Direct de week daaropvolgend (27 februari) hebben we de Sleuteldag in Bussum.

Geef u van tevoren op (schriftelijk danwel telefonisch) bij Paul Jonkrnn of bij mij. We
moeten het wel weten! Alle deelnemers krijgen een routebeschrijving. Kosten worden ter
plaatse voldaan.
Ook proberen we een uitbreiding van de ruilbeurs klein materiaal te bereiken. Neem mee

wat voor een ander interessant of bruikbaar is. Gereedschap, een ontsteking, zelfgemaak-

Voor u ligt de eerste Peu van dit seizoen.

Veel te dun nenr het idee van het bestuur
moar we kunnen geen lizer met handen
breken. Als u noar de doelen van de CFM
kijkt, dan is een dik clubblnd niet onze

eerste zorg, moar voor de clubleden wel
erg leuk. We gunnen u grmg een dik
clubblad maar u moet er op dit moment
zef voor zorgen. De actieve leden van de

CFM zijn ook op hun werk en in de prtvé-
sfeer haftstikke druk (en niet alleen met
leuke dingen). Helpt u ons nu op twee

manieren mee?
Betaal uw contributie voor dit janr op tijd
en denk eens aan waÍ kopli voor ons club-
blad. Als u niet zo goed kunt schriiven,
dan herschriiven wij met lieÍde uw tekst!



te contactpunten als voorbeeld, een eigengernaakte oliepomp, uitlaten, een taldwieltje,
een compleet blok, noem maar op.
Jaap Wildeboer g at ons voorlichten over ontstekingsmagneten, dynamo's, opsterken van

een magneet, contactpunten, noord- en zuidpolen en trucs.

Gijs v.d. Graaf gaat ontnikkelen; Rob Kwist vertelt over (en u gaat sleutelen aan) spaken

en carburateurs.
Verder maken we een paar onderwerpen voor een drietal groepjes. U gmt naar het punt,

wat u aÍmspreela. Op het eind van de dag krijgen we de ruilbeurs en eindigen we op z'n
frars met een wijntje en frarse kaasjes (was beloofd). Vorig jaar: dertig aanwezigen.

Nu?. . .

Barneveld 10 april
Tijdens de beurs in Bameveld, op 10 april, hebben we bij de open haard (deze keer dus

beneden) in het SportcentÍum plaats gereserveerd om gegevens en contacten uit te
wisselen, bij te praten en afspraken te maken. Het is duide$k een informeel gebeuren; er

is geen ofÉciële vergadering. Er is gebleken dat er een duidelijke behoefte is en daar

wordt aldus aan voldaan. Vooral ook nieuwe leden zijn welkom om kennis te ruken. De

bestelde onderdelen uit Frankrijk zullen er ook zijn; gelijlctjdig kunnen er nieuwe

bestellingen worden geplaatst. Komt, komt, komt en leer van elkaar!

Monthléry 14-16 mei
Ook de Moto Guzzi-club gaat naar Monthléry l4-L6 me| Zij zullen niet bij ons op de

camping staan (te klein). Wtj blijven dus met een gezellig eigen clubje. Wel moeten we
proberen zoveel mogelijk motoren mee te nemen om op en naar het circuit te rijden. Als

u van tevoren opgeeft dat u nu ook op het circuit wilt rijden (is een schitterende ervaring,
zonder enig wedstrijdelement) proberen we van tevoren deelnemersbewijzen te regelen en

met de Moto Guzzi-club te coórdineren.
Misschien laden we voor Parijs wat motoren af (krvestie van afspreken), rijden we met de

'oude zut' dwars door Parijs; rondje Arc de Triorph en door naar de camping (totaal

palaveg 50 km).

"Negen Provinciën rit" België 26'en27 iuni
Voor de bikkels onder u (750 lcrn!) vindt u een aantal gegevens over de 'Negen Provin-
ciën rit'. Een paar leden hebben al een paar maal deelgenomen aandeze rit en zijn vol lof
over de organisatie en de route. Elders in deze Peu vindt u meer informatie over de rit
door Fried van Schaik.
Omdat ik dan net terug kom van vakantie kan ik niet meedoen, maar volgend jaar ben ik
zeker van de partij.

Tot ziens op de diverse 'evenementen".
Greut'n uut Putt'n
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Aanvragen van een kenteken op mijn
Motobécane D45 S
Hier nog even een briefje over het aanvragen van een kenteken op mijn Motobécane
D45 S. Dit is mij nogal tegengevallen daar ik dacht dit wel even te doen.
De mevrouw van het RDW had voor mij een afspraak gemaalc op 7 september 1998 om
10.10 uur in Amsterdam. Daar aangekomen duurde het niet lang; ongeveer 5 minuten
wachten, voordat ik aan de beurt was. Er werd gekeken of alles wel werlÍe en goed was;
renunen, banden etc. Toen lavam de vraag: "Loopt de motor?" "En of", zei ik. "Even
benzine, twee keer trappen en lopen!" "Heel mooi", zei de monteur. Even het frame- en
het motornummer en het type nakijken. Toen de motor liep is gelijk even de verlichting
nagekeken. "Goedgekeurd" , zei de monteur gelijk. "Ik ga de papieren in orde maken,
rnaar er kan door het RDW nog het een en ander worden gevraagd" .

En dat gebeurde dus. De vraag was hoe ik aan het bouwjaar en framenummer kwam.
'Nou', zegk, "dat staat 91 ingeslagen en dat is origineel". "Nou", zei de man van het
RDW, *toon dat dan mrar 2211". "Hoe wil je dat ik dat doe?" "Snrur mrar wat kopieën!"
Ik heb dat gedaan en dat was nog niet goed. Die meneer kon uit de kopieën niet opmaken
dat de motor uit 1954 was. Ik vroeg wat ik nog meer zou kunnen doen. Hij vroeg of ik
twee foto's van de motor kon opsturen en een duidelijke kopie van een D45 S. Dat heb

ik gedaan en wat denk je? Twee dagen later valt een papier op de mat met de mededeling
dat ik daannee naar de douane kon gaan om aangifte te doen van bpm en omzetbelasting.
Dat heb ik gedaan. Ik hoefde niets te betalen omdat de motor ouder is dan 25 jaar. Ook
deze meneer vroeg hoe ik aan het bouwjaar 1954 lsvam. Ik zeg: "Dat is wat er in staat."
Maar het stond niet op de douanepapieren. "Dan moet u dat rraar aan het RDW vragen",
zei ik. En dat deed hij. Twee tellen later liep ik buiten met een kopie van de douanepapie-

ren en de mededeling dat ik over drie weken een kenteken thuis zou krijgen. Dus er is
weer een Franse motor met een kenteken in Nederland.

Ik wil de mensen die mij hebben geholpen om dit voor elkaar te krijgen hartelijk
bedanken. Dat zijn M. Haze voor documentatie, Simon Wensveen voor documentatie en

raad en Paul JonlÍnan voor zijn raad en advies.

Mensen BEDANKT.

Marinus Blonk
Alphen a/d Rijn
20 januari 1999
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Sleuteldag Bussum CFM
Irschrijven telefonisch bij Paul Jonlarun of Ton Dorland.
Iedere deelnemer krijgt een route-beschrijving, indien op tijd ingeschreven en indien er
nog plaats is. Vorig jaar was de belangstelling overweldigend! Vol is vol.
De onderwerpen: ontnikkelen, banden, ontsteking, carburateurs, ruilbeurs (neem
onderdelen mee) en bijpraten. De kosten zullen wat hoger liggen dan vorig jaar maar dan
kunnen we u ook iets meer bieden: ongeveer f7,50 tot f 10,00. In deze prijs zit zaalhuur,
drinken en eten. Voorwaar niet slecht voor nunnen en vrouwen die verantwoord een dag
van de straat af willen zijn!

Vehikel & CFM
Kom langs om kennis te maken of even'bij te praten met de stand-bemanning. Het zal de
laatste keer zijn, dat we op Vehikel onze opwachting maken. We gaan beurzen bezoeken
die minder tijd kosten. (Vehikel is vier dagen werk!)
Voor lastige technische vragen is Vehikel waarschijnlijk niet de plaats. Daar hebben we
telefoon, brief en documentatiecentÍum voor.

Barneveld & CFM
In tegenstelling tot het najaar, is er in het voorjaar geen vergadering gepland. Dat zal
velen erg teleurstellen hunm. Dus meer tijd om efEes blj te praten en een kopje koffie te
drinken. We hopen veel clubleden even te zien. Tot 10 april, 13.00 uur.

Montlhéry & CFM
We gaan dit jaar voor de derde keer naar dit prachtige circuit ten zuid-oosten van Parijs.
De carnping ligt zuid-westelijk in een agrarisch en bosrijk gebied. Rust gegarandeerd. Het
bestuur vindt het onbegrijpelijk dat niet meer mensen van de CFM deze "gunstig vallende
dagen" gebruiken om met de hele familie naar "onze" camping te komen. Kinderen,
Ítama's en papa's vermaken zich overdag en 's avonds prima. (Van de andere kant: het
moet ook weer niet te druk worden.) Denk er nog eens over na. Aanmelden telefonisch
of schrifteliik b[i Paul Jonkman. U krijgt een week voor vertrek een nauwkeurige route-
beschrijving toegestuud.

Jaarrit CFM Veenendaal
De jaarrit gaat weeÍ op een andere plaats georganiseerd worden, dit jaar vermoedelijk in
Veenendaal. Het is nog niet helemaal bekend hoe en wat. ln ieder geval zal het in
september zijn. De rit wordt ongeveer 90 lan en tussendoor is er voor ieder wat wils. Er
komt op tijd een inschrijfformulier naar u toe. Heeft u dan (nog) de motor in topconditie?



Vakantie Avontuur met twee oudjes

Het plun bestond ul reeds lang, om
eens op de motor naar Frunkriik te
rijden en dun maur te zien wut er

zoul zou gebeuren. Maur op 24 iuni
1998 was het dun eindelijk zover en

werd het plan werkelijkheid
Door: Robert Kwist

€he Accessoires $&

Les Clés

BAYAND

ACIER TREMPE
l " .qualite

\Jo r
(grandeur naturelle)

j c m; 6o €rr.

Noz:rocirnlNo3:15cim

Comptoir General

de tA MACERIENNE

Dus gepland 's morgens om 1 1 uur
weg.
Bepaklcing, conditie van de 500 cc
zrjklepper en de oude 350 cc zijklep-
per, "de groene", e[ diverse vooraf-
gaande faciliteiten etc. bleken geen

problemen op te leveren. De berij-
ders, Robert Kwist zelf en zijn ka-

meraad John Goddaer waren er ook
allebei klaar voor. Het wordt echter
dus toch niet eerder dan een uur,
paspoort vergeten dus nog even

langs ApeldooÍn en van daaruit richting Zevenaar om via Duitsland een stuk bochtig
Nederland te kunnen afsnijden. Dus de weg Emmerich, Goch, Kevelaer etc. aanhouden.

In Enmerich worden wij zoals eerder in de geschiedenis alweer met Duitse marsmuziek

geconfronteerd zodat ik tegen
John zeg: "Ja hoor, echt weer
Duits . Ze krmnen er gewoon

nil$ aandoen. Het zit er in en

het is er niet uit te krijgen. "

Dus wij meegetoeterd, het
klonk nog aardig ook.
Toch is Duitsland voor ons

niet het ideale land. Niet echt
vriendelljk, zakelijk, somber,
recht toe recht an en de klanken
van de Duitse taal al helemaal
niet.
Plirrn wegen dat wel. Briiggen;
gedachten aan de fam. Roos-
winkel. Hoe zouden zehet ma-
ken? (prima: redactie CFM)
Via Heerlen, Limburg weer in.
Het was intussen een uur of
half zeven's avonds en dus op

zoek naar een firssenstop voor
de nacht. Meerssen in het Geul-
dal. Druk, snelweg vlakbtj en

vlieger| van vliegveld Beek

8
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78, Boulcvand Bichand-Lenoin, PABIS
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doorrijden via de bochtige weg Íunr La Roche. Hier aangekomen lijlc het alsof we die
twee dagen geen meter gereden hebben, tenminste aan het aantal Nederlanders en vooral
Amsterdammers te oordelen. John kijlc mij tenrninste ook aan met een blik "Maar ik wil
rust. " Goed, na overleg (dat moet je wel als je met z'n tweeën op vakantie gaat) rijden we
door. We besluiten het erop te wagen. Nog steeds geen carrFing onder "primitieve
omstandigheden", maar chaletparken met casino's en patatfrietkramen, bingozalen,
slagbomen met gebiedende teksten " attent!" U dient zich ten eerste aan het boreel te
verwittigen.
Neen, danku wel.

Le Démun,le-Pneors

Ik weet uit ervaring dat we in het
aniden van de Belgische Ardennen
(en wel aan de schoonste kant van
het continent te weten in het plaats-
je Herbeumont) in een schitterende
rustige omgeving wel anllen vinden
wat we zoeken. Eerst een tritleke
in St. Hubert hé. Daar komen we
om ongeveer half negen 's avonds

aan in het plaatsje Herbeumont.
Worden we op oÍrize oudjes en in
onze outfit aangezien voor Belgi-
sche forellenvissers . Daarna, voor
twee zonderlinge mannen in êën
tentje en tenslotte worden we ge-

heel in hun midden opgenomen.
Ons tentje ziet uit op een snel kab-
belende rivier met volbeboste groe-
ne oevers. 's Avonds wordt er
overal gestookt . Jà, kampwren ,

nadat we eerst overdag het bos in
zljn geweest om hout te sprolil<e-

NINU$
est une créatlon

len.
Het dorpje ligt op trvintig minuten lopen van het kairy, heeft vijf winkels waar je alles
kunt kopen, behalve petroleum voor onze kookbrander.
In de geschiedenis, toen België Congo nog had, heeft men koste noch moeite besparend
overal in het land spoorliinen aangelegd om het achterland uit een isolement te halen en
het economisch te ontginnen (honderd jaar geleden al). De sporen zijn duidelijk te zien.
Vanuit Bertrix (zegt de naam Dutroux u iets?) heeft men in 1800 en zoveel een dubbel
spoor gebouwd van ongeveer 25 km. Met twee grote lange tunnels , een groot éénboogs
viaduct over de Semois, tunnels voor over de weg uiteindelijk verbazing wekkend van
constructie en hilatteit, enorme taluds met afgewerkte hardsteen en graveringen,
smeediizeren sierhekilerken langs de spoorliin ter hoogte van viaducten over wegen etc.
etc. etc..

IÍf. SAGNOL
56, Rtrc Fon'taine-au-Roi. PARIS

'BLUFF*r'8rffiIil'r pr
aa rr','fichíE ag'Bg'ndante



Dit alles 26 jaar geleden buiten gebruik gesteld voor de trein. ln gebruik gesteld voor de
voetganger, de wandelaar. De natuur heeft bezit genomen van het ballast en nog slechts
een smal pad slingert zichdaar waar vroeger stoomtreinen met snelheden van rond de 90
krn/h reden.

Terrot heeft z'n mo-
toren vooral ge-

bouwd op het werk
in de bergen en heu-
vels. Goh wat trek-
ken die dingen zich
toch nog met gemak
tegen hellingen van
bijvoorbeeld 11 %
omhoog, te Floten-
ville bestaat een
helling van 17 % en

ook die wordt geno-

men.
Des nachts regent
het een enkele keer
zodat ik brj de

Groene merk, dat ik
de aryèremeter niet meer kan aflezen. Uit elkaar nemend blijlc deze vol te zitten met een
soort lichtgroene, hoe zal ik het zeggen, kiwivla. Water is erin geslopen, dus ik treur en
moet een pakking vernieuwen. Gelukkig slaat een enkele forellenvisser zijn haa\ie nog
wel eens in zijn waterdiclrte broek met laarzen. Afgelnipt houd je dan twee lieslaarzen
over en van het zitvlakknip ik dan een pakking voor de meter. Het gaat! Lruk om te
improviseren. En zo gaxhet de hele vakantie door.
Schitterende ritjes naar een oude abd{j of dito plaatsje. Praatje as1 fslangstellenden voor
de oude motoren, een foto, adressen worden uitgewisseld, een groet en een vertrek.

Mijn gedachten gaan, samen met John uit naar de vrienden in Holland met hun oude
motoren. Zou je bdvoorbeeld vier of vljf mensen zo gek krijgen, die hun motor goed
ketmen, en van een avontuur niet vies zijn om zo een korte vakantie te houden? Stelje
voor, met vier of vijf van zulke fanaten, dat zou te gek zijn. Geen aanhangwagens nodig
(met een IRK van de ANWB kom je altdd thuis in geval van nood). Maar ook ter plaatse
is men wel bekend om goed provisorisch reparaties te verrichten. Ook in België en zeker
in Frankrijk is in ieder dorpje wel een techneut te vinden, die het nodige kan. Stel je
voor, dat zou fantastisch zijn! Trouwens in het buitenland worden met grote regelÍnaat
zulke ondernemingen georganiseerd. De techniek van oude machines is eenvoudig, en
met bescheiden middelen aan het lopen te houden!

Le CATALOÊUE t9O8
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Op een goede dag moet het er van komen. John wil dat ik hem de ervaring van het

slagveld van Verdun niet onthoud. Met bussen uit alle landen komen mensen hun

belangstelling bevredigen voor wat ooit de hel van Europa was. Souvenirwinkeltjes op
plaatsen, waar dingen zijn gebeurd die zich met geen pen laten beschrijven. Vreemd.
Na twee uur besluiten we om weg te gaan; deze plek te bedekken met een laag aarde. Zal
de mens ooit zien wie hij is? Er van leren en zich ten opzochte van het kwaad en de

agressie ooit wapenend ktrnnen opstellen.
De weg terug is verweven met allerlei gedachten en gevoelens. Het dreigt te gÍum

regenen, Ínaar toch btjft het droog. Allervriendelijkst groeten enkelen ons in dorpjes, die

we passeren. Ook van deze trips hopen we weer iets te hebben geleerd. Probeer vooral
onder alle omstandigheden je eigen verantwoordelijkheid voor jezelf te nemen en houdt

de dingen bij jezelf.

Het weer wordt, naannate de vakarrie verstrijkt, slechter. Vooral in de Ardennen, in een

dal, als de wind wegvalt, en het gaat regenen of regenachtig is. Zo ook onze laatste

vakantiedagen, zcdiat we besluiten om één dag eerder te vertrekken, dan gepland. Tussen

de buien door is het droog genoeg om de zaak in te pakken. We veÍrelken om ongeveer

twee uur richting Neufcháteaux, tanken en vandaar naar Libramont-Chevigty. We pakken

de grote weg naar St. Hubert-Barrière de Charplou-Marche en Fameune.

Het hoost van de regen en door een gaatje tussen de glazen van mijn motorbril kan ik net

de weg zien. De brillenglazen van John zljn nat en wazig. \ile besluiten door te rijden.
I-angzttm. We voeren beiden grootlicht (werld dit keer wel) en voelen ons veilig genoeg

om uit dit rotte regenweer te onrvluchten.
Pakken in March de weg naar Luik en bedenk me dat ik, -slechts op de aryèremeter en

de punten van de ontsteking na opnieuw afte stellen van de Groene-, geen repaïaties heb

verricht. Gek toch, hoe betrouwbaar alles werlÍ en toch bijna 70 jaar oud. Misschien dat

al het werk dat ik verrichtte amdeze oudjes nu nrar me terug komt.
Na Luik gebeurt er een wonder. In Visé rijden we na een pauze weer verder als ik in
Moelingen bemerk dat ik mijn schoudertas lcwijt ben. Met alle, mear dan ook alle
papieren erin. Aangifte in Visé heeft geen zin. Gesloten bureau zoeken ook niet. Een
gevoel van die komt terug- wordt bewaarheid als thuis drie dagen later de telefoon gaat.

Iemand in Margraten heeft de tas en zal hem opsturen. Ik spring een gat in het plafond
thuis (ik heb een laag plafond) en bedank deze man duizendmaal. Mensen in België

vonden de tas en gaven hem aandeze nun mee.

Ik wed dat ze daar in Moelingen nu nog aan de koffie en thee met echte Deventerkoek
zullen zitten.
Probeer eens te verkiezen met de motor de snelweg van Maastriclil over Venray naar
Nijmegen te nemen. Met een modeme zal dit weinig spectaculair zijn, maar met onze

twee oudjes is dat het zeker met 80 lfit/h.

Om23.l5 uur draaien we de markt in Zutphen op. Blij dat wij vieren nog heel zijn thuis
gekomen.

t2



Problemen met loodvervanger;
reactie van een clublid
Met belangstelling heb ik uw artikel over de jaarrit in Baak gelezen. Vooral de trarune-
lant met de loodvervanger in de superbenzine! Zelf schrijft u "ik blijf voorta:m super-

loodvrij gebnriken" In onze oude motoren ktrnt u volstaan met Euro 95 loodvrij. Vroeger

was het octaangetal niet zo relevant bij deze motoren. Wist u trouwens, dat die troep de

soldeer van de koperen vlotters kan oplossen? Dit heb ik al een paar keer meegemaald

met oldtimers.
Maar ik wil u wel een trp aan de hand doen, waar ik al jaren zonder problemen mee lzngs

's heerenwegen nrf. Zelf ben ik AN}VB-Wegenwacht en heb twee BSA's versleten. Fen

BSA M-21 600 cc zljklepper; ca. 150.000 km. De volgende was een BSA M-33 500 cc

kopklepper; ca. 130.000 lm. Velen weten, dat een zijklepper uitlaatklep problemen kan

geven en die waren er vele (ook bii de kopkleppers) binnen ons Korps! Nu wil het dat ik
in 1959 langs de weg met een Engelsmen in contact kilam, welke een enorme ervaring
met BSA's had. Deze gaf mij het advies, stook op elke tien liter normale benzine een

halve liter dieselolie (gasolie). Zijnraad opgevolgd en de klepperyroblemen waren over!

Onze oldtimers zoals AJS, Norton en een ex-WlV BSA M-20 rijden alle op dit mengsel

zonder problemen. Verder rij ik al vele jaren met een BMW R 65-LS ftoppen niet
loodvrij). Deze motoren staan bekend, dat ze klepgevoelig zijn. Ook hier geen kleptrub-

bels; zelfs na 6.000 lm niets hoeven na te stellen. Let wel, stook geen loodvervangende

benzine in een tweetacq de olie lax zich niet mengen!

Gerrit de Bruyn
Ordermolenweg 36

7312 SL Apeldoorn
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Te koop:
Monet Goyon L924, villierblok 250 cc

Entre-nrbe; riemaandrijving; blok-versnellingsbak met keuing.
J. Oudhof, Het Zevenhuizen 45, Ileiloo (072) 534.01.28

Gevraagd:
Ik zoek een Peugeot P 105 350 cc kopklepper omte restaureren. (1930-1935) Ik
ben reeds in het bezit van een P 107.

C. Van Alphen (016E') 41.28.25

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

aanrader. Met kleurenfoto's, veel tekeningen en tabellen. Franstalig. Jean-Yves
Fenautrigues, ongeveer f 110,: inclusieff 10,50 verzendkosten. De schrijver had er nog

12 over voor de CFM. Nergens anders meer te vinden. Op : op. Inmiddels zijn er al

weer 4 verkocht sinds het verschijnen van de vorige nieuwsbrief, dus u heeft nog even

bedenktljd!

Problemen met loodvervanger;
reactie van een clublid (2)
De heer C. Van Alphen belde de redactie van de Peu op om een adveÍtentie op te geven

rnaaÍ tevens wilde hij nog kwijt dat ook hij problemen had na het tanken van super-
benzine met loodvervenger. De inlaatkleppen waren flink ingeslagen na het tanken van
het inmiddels fameuze goedje. Dat geeft volgens de heer van Alphen te denken.

De CFM vindt dat het tanken van super met loodvervanger afgeraden moet worden. Het
had misschien al geen nut om lood(vervanger) te tanken naar nu zijn er teveel
aanwijzingen dat het ronduit schadelijk kan zijn.
Bestuur CFM
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Voxan
De Franse motorfiets-industrie van de laatste tijd stelde niet veel voor.
Natuurlijk zrjn er vanaf de jaren zestig, toen Terrot en de anderen allang
ter ziele waren, nog wel lichte voertuigen gemaakt. De Peugeot'jes van
de zeventiger jaren waren bekend. Peugeot maakt nog lichte scooters.
Tevens zijn er enkele experimenten geweest met het inbouwen van
autoblokken in motorfietsen. (Bocardo, BFM)

Dan staat er nu iemand op in Frankrijk die de zaken in ieder geval
serieus aanpakt: Jacques Gardette. Hij is eigenaar van "Biodome", een

fabrikant van medische apparatuur. Hij is lieftrebber van motoren en
motorrijder en hij schijnt zelf(s) een Ducati 916 te rijden. Mr. Gardette
heeft onderzoek laten doen naar de haalbaarheid van een Franse motor-
fiets. Het resultaat zal positief zijn geweest want de voor-productieserie
is inmiddels eind 1998 van de band gelopen. Motor-journalisten uit vele
landen hebben een deel van de tachtig machines aan de tand mogen
voelen. Er zijn 65 dealers benaderd. In Issoire, ten zuiden van Clermont
Ferrand, is hard gewerkt maar bij het verschijnen van deze Peu is het
me nog niet bekend of de eerste Voxan aan een klant is afgeleverd.

De productiewijze zal zijn volgens het principe: "just in time". Dit
principe houdt in dat van de motor, die voor u morgen in elkaar gezet
gaat worden, vandaag nog "geen enkel" onderdeel in de fabriek te
vinden is. Geen voorraden in de fabriek, geen dure stilliggende beleg-
gingen, geen ruimte, wel een high+ech organisatie. In de auto-wereld is

dit trouwens al jaren gangbaar.

De Gallische Superbike is ontworpen door Sodemo. Dit bedrijf bouwt
ook blokken voor Renault Sport. De verantwoordelijke man voor het
blok heet Bernard Mangé. Iruke details: titanium drijfstangen en
zuigers van 300 gram per stuk, geen balansassen, hoek tussen de
cilinders van72, verticaal deelbaar blok. Het blok vormt een dragend
deel van het frame. Het lijkt me met deze kenmerken geen Obe-
lix-ontwerp. Obelix moet trouwens na het rijbewijs
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behalen, ook nog leren te schakelen bij zo'n 7000 toeren per minuut.
Veteraan-gebruikers zullen hier ook wel even aan moeten wennen. De
kruis-snelheid ligt ruim boven de 80 km/h. De prijs komt rond de f
25.000,: te liggen. U zult in de Peu's op de hoogte worden gehouden

van de ontwikkelingen.
Horen verhalen over dit soort Franse

motoren wel in de Peu? Moeten de sta-

tuten van de CFM nog aangepast gmn
worden door deze prachtige meesterzet
van de Franse industrie?
BU Triumph is er destijds heel veel over
gepraat. Nu worden de nieuwe Tri
umph-
rijders gedoogd in de diverse Tri
umph-clubs. Ik had graag bij de discus-

sie's gezeten. Heerlijk hoe mensen zlch
druk kunnen maken over zulke onbe-

langrijke zaken. We zien uw serieuze en

vooral ook minder serieuze reacties gaarne tegemoet.

Paul JonkmaÍI.
Informatie uit: Motor 47; 1998 blz. 8 t/m 11

€ssPàtes à ltquer r.c,b

Marcel GRILI.0N, fabr. à Bomorantin ([oir-et-Cher)
_-_-T--'Ir--
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De Negen Provinciën-rit
Tweedaagse rondrit van 750 km
Lede-Spa-Lede
26 - 27 juni 1999

Beste CFM'ers
Ik heb zelf, vier keer meegedaan met de 9 provincíën-rit. Ik reed twee keer met een
BMW R27 en twee keer met een Terrot HS (1927).
Het is een gezellige rit van 750 kn in twee dagen. Als je motor ilefect roakÍ, om wat
voor reden dan ook, worilt hij door de bezmplaeg meegenomen. (+jerclf)
Na de eerste dag is er een wanne moaltiid en een slaapplaats geregeld. De tweede dag
wordt er terug gereden.
We gaan meestal met z'n drieën I motors per anthanger op vrijilag naar l*de. (i.v.m.
het vroege staffidstip op zalerdag 7.00 uur). We gaan op het spofitenein kanperen en
dan zaerdagochtend onÍbijten voor de staft.
Het Qjld rne een mooie rit voor de liefhebbers vm eenfone toerrit en een mooic
training voor de nog te rijden Pafiis-ffreneeën-Parijs.
De algemene infonnatie vind je achterop het inschrijvingsformulier.

Met vriendelijke groeten,
Fried van Schaík
Peedecwnp 17
1141 RM Monnickendan
(0299) 6s.22.76

Programma 1999
vrijdag 25 juni 1999 (facultatieÍ)
Aankomst in de namiddag van de eerste deelnemers op het terrein van
het Sportcentrum "De Ommegang te Lede. Camping ter plaatse.

Zaterdag 26 juni 1999
Vanaf 5.30 uur: documenten en nummerborden beschikbaar
Vanaf 6.00 uur: voertuigcontrole tot 6.45 uur
7.00 uur: vertrek van de eerste deelnemers in groepjes van drie tot vier
motoren , elke minuut.
12.00 uur: lunchpakket
20.00 uur: warme maaltijd in Spa.
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Zondag27 juni 1999
Na het ontbijt vertrek naar Lede vanaf 7.30 uur
Aankomst te Lede rond 16.30 uur
Maaltijd in de feestzalen Edelweiss om 17.30 uur
Eventueel camping ter plaatse.

Uw inschrijving wordt bevestigd, samen met verdere informatie, in de
loop van de maand mei.

Inschriiving via CFM voor de Negen Provinciën Rit: U kunt via de

CFM een inschrijfforumulier krijgen door even te bellen naar Paul
Jonkman (055) 323.26.67 , of even een briefje te schrijven. Of bel even
met Fried van Schaik voor meer informatie. (0299') 65.22.76

TWEEDAACSE RONDRIT
(750 KILOMETER)

voor motoren tot 1960.

26, 27 juni 1999
Lede - SPA Lede
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In januari kreeg de redactie van de CFM een dik pakket uit Frankrijk met daarin zes

nrunmers van een voor mr.i onbekend blad. In een soort A3-forrnaat, net zoals I-a Vie de

la Moto, maar dan op veel beter papier, worden aardige zaken uit het veterÍran-motorwe-
reldje(in Frankrijk) in zwart-wit besproken. Hoe de club hier nu precies aan is gekomen,
is ons niet helemaal duidelijk. Ik denk dat het via Jean-Yves Fenautrigues is gelopen, we
hebben tenslotte gezorgd voor een behoorlijke omzet van zijn boek. Jean_Yves z'n
gedachten zijn te raden.
Het CFM-bestuur heeft besloten om een abonnement te nemen. Op Vehikel zal een
voorbeeld van zo'n blad liggen. We hopen er als club weer ons voordeel mee tedoen.

.:?tr-n;;'::'-- L A M O T O C Y C L E T T E -, :: ::i,-::'; :

R.
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Informatie vereniging CFM
Doel: Het verspreiden van kennis over Franse mo-

torfietsen, vertalen van teksten, ellcaar 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) schrifteluk 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 Jonkman, Zonnenbergstraat33,
7384 DK Wilp-Achterhoek (055) 323.26.67

Penningmeester *: Henk Kaajan, Schelpkreek 9,8032 JE Zwolle. (038) 454.43.40

Contributie 1999 f 25,00. We streven eÍïraar om het archief en de nieuwsbladen kosten-

delÍ<end in stand te houden. Perjaar wordt bezien ofde contributie voldoende is.

Alg bestuurslid*: Jan-Coen Dragt, Menuetstr. 5, 7323 KB Apeldoorn.(055) 367 .00.63

I*denadm.: Peter Mosseveld, de Visserstraat 20,7331TA Apeldoom. (055) 543.03.06.
Nieuweledenbetalenvooruitperjaar (f 25,:7 of vanaf l augustus f 37,50voorlt/z jaar.

Geld overmaken: 377 .32. 84 . 80

CFM, Schelpkie ek 9, Zw olle

Archief: Te bezoeken op afspraak. Wilp-Achterhoek (055) 323.26.67

Redactie Nieuwsbrieven:
Paul Jonlanan (eindredaktie, opmaak), Jan-Coen Dragt, Henk Kaajan, Rob Stevelmans

Peter Mosseveld.
Kop[i: Getypt of geschreven. Nog liever op DOS-floppy in rWord, WP of ASCII-formaat

sruitingsdatum kopii: Uiterlijk Ma. 5 april L999 of bel!
E-mail-adres: PAGAR@CAPITOLONLII\E.NL
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