
Un Peu de Tout
Nieuwsbrief 29 Augustus 1999 oplage: 150

Club voor Franse motoren

Lo rnoteur Afcyón vu drr cótó de la transrnission. Bernarquer
Éi .attá-clet-ari rnoteuratr cad're, très allégées,et la tubulure
há ó-ÀiÊJ"àe de la chaine prirnaire. La culasse est retenue à
-- -- -íá doïiue de directioi pour éviter toute vibration.

Le rrrêrne rÍroteur vu du cótó distributioa. Le carburateur
Ist ïà"ioàef,t incliló vers la culasse. 04 v-oit- sur ee dessin
Ë irbiifu"t de graissaf,?oïËtn"Hii;rle tubtiuaat au boitier

HELLUP!!!!! - Jaarrit Veenendaal 18 september
Impressie Montlhéry en Bussum sleuteldag

Franse motren op Internet - Hoe stel je een AMAI af?
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Bij de voorpagina:
Racemotor Alcyon 350 cc, gezien vanaf 'de transmissieksnt (boven) en

de dístributiekant (onder). De motoren werden ingezet in "des dourses

transalpines".
Uit Moto Revue; 22 september 1934

Redactieadres en overige inlichtingen'
P. Jonkrnan, Zorurenbergstraat 33, 7384 DK Wilp-Achterhoek
Tel. (055) 323.26.67 Fax. (0571) 27.68.52 (o.v.v. P.Jonkman privé)

sruitingsdarum koprj: Uiterlijk maandag 18 oktober L999of bel!



Lang wachten
Het was lang wachten op Peu 29. De planning was om eind juli het boekje de deur uit te
doen. Ik wachtte tot mijn zomervakantie. Zoals een aantal weten, val ik in een

beroepsgroep waarvan de (zomer)vakantieregelurg tot de beste van het land behoort. Toch
gek dat wij dan ook al lang wachten op kwalitatief goed personeel. Dit is heel moeilijk te
krijgen maar dat schijnt in de sectoren van de grote lease-auto's en het snelle geld ook zo

te zíjn.

Het was ook een domme afspraak. "Ik ga niet op vakantie en begin meteen met de

opmaak van de Peu als het een keer een dag regent. " Het gaat net als met de

effectenbeurs: als ik eens iets probeer, dan gaan de aandelen net de verkeerde kant op. U
moest eigenlijk weten welke effecten ik koop, dan koopt u die dus gewoon niet. Ik zie nu

een CFM'er grijnzen. Nu bhJk me het weer voorspellen ook al in het bloed te zitten.

Plan regen en mijn bronbemaling legt de hele Gelderse vallei droog om een groene oase

te onderhouden.

Het was ook lang wachten totdat ik weer eens ruim de tijd kon nemen om aandacht te

geven aan de hobby. Door de verhuizing, de verbouw en de kinderen lsvam ik daar

geruime tijd tekort aan toe. Een aantal mensen dacht zelfs dat ik er helemaal geen zrn
meer in had. Die keruren me dus niet goed. Je moet prioriteiten stellen. In mijn hoofd is

helaas die prioriteitsstelling ook doorgedrongen. Soms bellen mensen me op met

informatie over een bepaald type motorfiets, rnar het is wel ver weg gezak mensen. Ik
neus te weinig in onze documentatie. Vaak z71n er witte vlekken. Ik ben echt heel veel

vergeten. Gelukkig is dat wel weer op te halen. Maar als u mij belt, dan levert zo'n
telefoontje u dus weinig op. Jammer. Terug rnar de hobby. De Terrot HLG die, samen

met vier lotgenoten, op 23 augustus 1994 verbrandde, staat er weer monter bij. De laatste

werkweken en de eerste week van de zomervakantie heb ik flink doorgewerkt, de kids

lieten me met rust (mooi weer) en nu staat hij er weer net zo bij als destijds. Ik moet hem

nu nog de sporen geven, maar lnj zal het vast wel doen. Misschien geef ik hem wel op 23

augustus de eerste trap. Of is dat de goden verzoeken?

Vele jaren geleden stond er bij Wim Maaskant in Apeldoorn een vreselijk lelijke groene

Gnóme et Rhóne Super Major te koop. Dit is een opvallende motor met 350 cc

kopklepperblok met een wonderlijke haakse vertanding van krukas ÍIaar nokkenas en

gerntegreerde versnellingsbak. Wat een lelijk geperst plaatstalen ding. Maar wel apart.

Enkele jaren geleden heeft Wim Maaskant veel motoren verkocht. Sake Oord in Nieuw
Weerdinge, blj Emmen, kocht een partij motoren en dat groene ding zwierf vervolgens

over de beurzen. November 1998 stond hij weer in Barneveld en heb ik lang gekeken.

Weinig belangstelling van anderen. Ats het merk op de koplamp was gelezen, dan liep
men eigenlijk weer vlot verder. Vehikel voorjaar 1999 stond hij er weer. Weer lang
gekeken. Twijfels. Je kunt zo'n motor toch niet kopen terwijl andere motoren nog in
onderdelen uit elkaar liggen. Uiteindelijk verliep het gesprek met Sake Oord niet zo
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Reclame van de Mqior; het zijkleppermodel. Het frame, d, T'b,'eekt 
trouwens ook'

motor en andere onderdelen zijn op verschillende plaaÍsen Tochwellniek" De

wezenliik verschillend. Toch geeft deze tekening eer complete bekabeling' de

indruk van het wonderlijke concept. accu' het leer van de

koffertjes, alles is er. Zelfs
de unieke banden van Nijman-vering van de voorvork
ontbraken niet. Uit de documentatie bleek dat de vork in 1938 overging van een stalen

veer naar een rubberen verenpakket. Gnóme et Rhóne schuwde niet om dingen "anders"

te doen. Mg is niet bekend of andere merken ook deze veer-methode hebben toegepast.

Na lang wachten stond hij dus nu toch b{ mij en ik heb helemaal geen haast om hem op

te lanppen. Hrj is zo al heel erg "mooi".
U merkt het, de eindredacteur heeft schik in de hobby. Ik hoop dat deze nieuwsbrief, de

aangekondigde evenementen en de verhalen met clubleden u in staat stellen om ook met
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soepel, niet in de laatste
plaats omdat ik hartstikke ziek
bleek te worden. Ik wist niet
dat je zo kon klapperen in
bed. Mijn vrouw kon er niet
van slapen
Twee maanden later toch
m ar de stoute schoenen

aangetrokken en
getelefoneerd. Ik kom hem
ophalen. Een combirntie
met de Emmer dierentuin en

kinderen lag voor de hand.

Toen de motor 's avonds bij
mij in de serre stond, werd
ik ineens erg blij. Aan de

kleur en de vonn wen je
snel. Evenals aan de

eigenaardige constructies
van het ding. Ik durfde ook
te beweren, in het bijzijn
van vrienden, dat de motor
helemaal compleet was. Er
ontbrak niets. Dat had je
nou niet moeten zeggen. Er
ontbreekt een kelkje op de

carburateur en een fiepje
van de houder van de

fietspomp. De pomp zèlf
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Het geperste frame, afgebeeld in een onderdelentekening. Let op de

wonderlijk gevormde stalen tank met cover. De tank heeft aan de

onderkant een "deuk" om het hoge kopklepperblok weg te kunnen
bouwen. Door het gesloten karakter van het frame, het grote voorspatbord

en de kleine koelribben kreeg de motor al gauw de biinaam "de
snelkookpan".

met een afsluitend diner voor de lieftrebbers. BU de advertenties zijn wat boeken in de

aanbieding. Uw nieuwe ledenlijst zalwel snel bij de telefoon komen te liggen.

Alle schijvers worden enorÍn bedankt voor hun kopU. Als u uw geschrijf niet in dit blad

aantreft,danvo1gthetinhetvolgerrdeblad.Blijfvooralinzenden!<>
Paul Jonlanan

',fu

De haakse overbrenging van krukas naar nokkenas. De laaÍstu drtifi de

magneetontsteking aan. Het liggende tankwiel drtifi de oliepomp aan. De oliepomp

schijnt zeer onbetrouwbaar te zijn. De afstelling van het blok is erg moeilijk.

-1WR
ffi\,u,



Ilellup !!!!!
Mrjn naam is Duco Bosma en ben al ruim zes jaar in het bezit (vanaf 1992) van een

Terrot model HSSE van 1930 met HSSL blok.
Op het moment
van aankoop had

ik geen enkel
idee wat voor
motorfiets dit
was. Ik had wel
de tweetakt Ter-
rot's en de zij-
kleppers gezien,
maar nooit een

kopkleppeÍmo-
del. Na een lite-
ratuurstudie
l$/am ik erachter
dat dit model in
1930 ongeveer
10 maanden ge-

Hier is een foto van miin HSSE-moitel.Het is een Ínotor vut een ffii,Jt":Ï#
HSSL model maar er ziin geen verschillen aan de buitenkant te zien derd in de HSSL

motorblok maaÍ een andere nokkenas en andere tuinelaars i' t et .artrr).Giterlijk 
identiek

Dit had twee gevolgen:

l. waarschijnlijk een motor die niet veel voor zal komen
2. GEEN ENKEL ONDERDEEL VOOR TE VINDEN
Maar ja, je begint met goede moed te restaureren. De motor was behoorlijk cortpleet en

zag er goed uit. Het frame, de wielen, spatborden en de voorvork waren zeer goed.

Daarna beginnen de problemen:

balhoofdlager kapot
wiellagers van het aclrtenviel losgerammeld
wormwiel in de oliepornp gebroken

scheur in de cilinder
zeer versleten kleppen en zittingen
motorlagers kapot (roest)

nokkenas en tandwiel in het blok verroest
de voetsteunen en uitlaat ontbreken
de versnellingsbak is nog niet geopend om verdere drama's te voorkomen
Eerst maar het blok uit elkaar. Ik ben lagers gaan zoeken en goede vervangingsexernpla-
ren gevonden. (f 75,:1 De kop van het blok was ook snel gereviseerd. Nieuwe kleppen,
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klepgeleiders en klepzittingen gemonteerd voor f 250,- bU een revisiebedrijf. Het asje in
de oliepomp is door een keruris gemaalt. De voetsteunen lagen op de beurs voor f 80,:.
Maar de nokkenas, het tandwiel en de cilinder werden niet gevonden.

Na zes jaar aanmodderen liggen er al veel onderdelen klaat, maaÍ er zljn van die laatste

dingen die alles stop zetten. Zíehiewoor de lijst aan het einde.

Lijst met onderdelen die gezocht worden voor HSSL-blok:
cilinder en zuiger
de originele cilinder is aan de onderkant gescheurd en zeer dun (verbussen naar mijn
weten niet mogelijk)
nokkenas en bijbehorend tandwiel
draaigashandel (origineel? )
achterlampje
set voorvorkveren
glazen accu (is die nog te vinden?)
leer van de koffertjes

Ik heb inmiddels een compleet uitlaatsysteem en enkele andere onderdelen besteld bd de

club in Frankrijk.

Mocht iemand kurmen helpen

Met vriendelijke groeten,

Duco Bosma
(015) 256.66.48 (door de weeks)
(058) 2s1.96.4s (weekend)

Naschrift redactie: via Ton Dorland bereikte ons de volgende ínformaÍie: de motor
wordt te koop aangeboden. Niet alleen de lijst van ontbrekende onderdelen, maar ook

de hoge kosten zijn redenen om afscheid te nemen van deze motor.
Het is uitermaÍe jammer daÍ een restauraÍie zo eindigt. Investeren in een, voor het
gevoel, bodemloze put is naÍuurlijk ook niets. Denk er toch nog maar een keer over na
Drtco, het project is waard om afgemaalet te worden. Zo moeilijk kan daÍ met waÍ hulp
binnen de club niet zijn. Maar financiële hulp wordt moeiliik



Nationaal Veteraan Treffen 1999
Houdt u zalerdag 28 augustus 1999 al wij in uw agenda? De laatste zaterdag vart

augustus is immers traditioneel gereserveerd voor het Nationaal Veteraan Treffen, dat
dit jaar voor de negende keer georganiseerd wordt op het sfeervolle Exercitieterrein in
Woerden. I{onderden klassieke scooters, brommers, solexen en motoren van voor
1970 gaan er ook in 1999 voor zorgen dat het door kastanjebomen omringde ten'ein
voor een clag Nederlands en rnisschien wel Europa's grootste klassieke openlucht
nruse ur.n rvolclt. . ..

Na het grote succes van vorig jaar zal cle stgrrit weer van cle partij zijn.

De sterrit houdt in clat ieclereen met zijn klassiel<er van huis vertrekt, en naar het

Exercitieter-r'ein in Woerden komt (voor veteraanliefhebbers die van ver komen rnet auto
en aanhanger, palkeer de auto op een gepaste afstand buiten Woerden, en rij naar het
Exercitreterrein rnet u klassieker).

Een leul<e bcurs
De beurs is toegankeli-1k vooL ieclcreen, naast de vaste handelaren komen er veel gewone
lieflrebbers. Dit rnaakt het aanbod op deze beurs wel zo interessant.

Drt jaar nieulv "de paal verkoop" van losse voertuigen voorparticulieren (ctttb teden).

De "cA r-boof-sale"
De car-boot-sale is ook, na het grote succes varr vorig jaar weer van de partrj Op de

beurs, vanuit de achterklep van cle auto worden spulledes verkocht. Dit is natuurlijk een

heel gemakkelrlke manier onr op een beurs te staan. Men kan zo met de auto de beurs op
njden, na afloop sluit u uw kofferbak, en klaar is kees! Dit aanbod geldt alleen voor
particulieren (cluh lcclcn)

Lelikere hapjes cn dranlijes
Speciale zorg besteclen rve aan de drankjes en'hapjes zodat u straks, in het zonnetje.
kunt genieten van al die plachtige klassieke voertuigen...

Kaasrit
Voor diegenen clie nog zin hebben onl een stukje te rijden in de omgeving van Woerden
in het harrje van het Groene FIart, is er een leuke kaasrit. Deze toertocht is geschikt voor
brommers, solexett, scooters, en motoren: bg pech wordt u snel geholpen!

Informatie
Voor informatie kunt u contact opnenten nlet Aad van der Burg,
Bel: 0348-4 60214 (U krijgt noge tijk een ofttwoordiípparaot) of e.mail nl't.aàd@worlclqnl-ile.nl
Houdt voor nreer inlorrnatie onze website in de gaten http:i/www.euronet.nU-mennob/NVT/
We hopen u met klassiel<er te zien,.,

op rret:,,,I..r{á.t i,o.n,à.à.r.....V0.tê.iaá.n....T r,í ife n,



Nationaal Veteraan Treffen Woerden
De CFM heeft vorig jaar besloten om ê,énrnaalper jaar mee te doen aan een rit die door

anderen wordt georganiseerd. Ook dit jaar hebben we weer gekozen voor het NVT in
Woerden. De sympathieke organisatie biedt veel. Het belangrijkste is wel dat we als

kleine club niet weggedrukt worden in het grote geheel.

Ons CFM clublid Aad van der Burg is de grote gangmaker achter de organisatie van het

NVT. Het weer was ons vorig jaar goed gezind. We hopen dit jaar op eenzelfde gezelhge

happening. De stand, die de CFM krdgt aangeboden, wordt op z'n Frans aangekleed ,wat
dat betekent 21t u wel proeven!

De organisatie is als volgt:
- Het startpunt voor de CFM is gelegen in
Usselstein, dicht brj de A2 afslag Nieuwegein,

U'sselstein, Schoonhoven (N210). Dan linksaf IN-
DUSTRBGEBIED LAGE DIJK, le pand links:
Autoschade Service van der Griend Usselstein. Ter
orientatie: het bedrijf staat hemelsbreed 300 m van

de grote zendmast "Lopik".
- Er is een parkeerplaats voor de aalhangers en

auto's met toezicht vanuit het bedrijf. Neem wel
een slot voor de aanhanger mee. (Eigen risico!)
- Al vroeg in de morgen zorgt Jan van Doorn,
clublid sinds jaar en dag, dat de koffie klaar staat

en de toiletten schoon zijn.
- Om 10.00 uur vertrekken we via een prachtige

route met kleine weggetjes rnar Woerden. Deze

route is 22 lan lang. Pech onderweg? Via GSM of
door de volgers is hulp nab{. Neem, indien in het bezit, uw GSM-telefoon mee!

- Tijdens de bijeenkomst op het exercitieterrein bepaalt u zelf of u meedoet met de Kaas-

rit. Er zdn voldoende CFM-ers die met u mee willen rijden.
- Bezoekers met motoren kururen het terrein gratis bezoeken.
- U kunt vooraf (Íelefonisch) inschr\iven, het hoeft niet. Dan krijgt u van de CFM de

plattegrond van het industriegebied en de route naar Woerden en terug. Aanmelden b[i
Paul Jonkman. Voor inschrijven en CFM-informatie (05$ 323.26.67

- Voor bezoekers met een auto: het is ondoenlijk om de auto bij het excercitieterrein in

Woerden te parkeren. Er is meer water dan er parkeerplaatsen zijn. De auto is wel te

parkeren als u er een aardige wandeling voor over heeft. Neem anders helm en kleding

mee en probeer mee te liften op een motor.
- Uiterlijk rond 16.00 uur zullen we terug zrjn op het startpunt van de dag. U heeft een

route van de terugweg indien u eerder wilt vertrekken.
- Elke deelnemer met een motor krUgt een routebeschrijving voor de heen- en de

terugweg rnar Woerden"
IIet Nationaal Veteraan Treffen en de CFM hopen op een grote belangstelling.

TNFORMATIE Í134A-,416t]214



Jaarrit Cf'M
Veenendaal
1.8 septem,ber 1999

Pátkêreh:
Rit:
Onderweg:
Eindt[id diner:
Organisator:

FJ;:,- d

ffi
Dátum: ZaÍerdag 18 septernber 1999

Verzamélplaats: De Nieuwe Molen óentry1n Veenendaal
Verzamelt[jd: 9.00 uur
Starttiid 10.00 uur
Kosten r:it: f 15,: per persoon (kinderen virj)
Kosten diner: f 25,:
InSchr[iven: vià,gekleurd inschrijfformulier
Elke inschrijver: kÍljgt per post eên route$êschrijvrng:tnar Veenendaál efl:làátstê

nieuws met betrekking tot de rit.
Mee te nemen: partners, kinderen, foto's, onderdelen, documentatie, uw ongeres-

taureerde motor?, slot vooi aanhmger, voldoendo wind!
bij "De Vriendschap" (beslóten terrein)
80 lam - begeleider bij elk Vertrekkend,,gróepje - volgauto
bezoek van een Nstorische plaats - stop hier - stop daar.
20.00 uur
trIans * Janien van der Greft i CF'M

Inmiddels wordt voor de zesde keer de.jaarrit van de CFM géhouden.
Traditioneel is de gezelligheid, de zorg voor de niet-rijders, de aandacht
die de organisatie aan de rit besteedt. Er is natuurlijk een afsluiténde
maaltijd voor de rijders en belangstellenden. Kindêren zijn welkom,
partners dus ookt \Vê, doen weer een speciale oproep aan de eigenaais
van de kleine motoren. lemand zei eens: i"als ik had geweten,,dát het zo
ging, dan had ik mijn motortje ook wel mee kunnen nemen" . Zo, dat
hebben we opnieuw gezegd. Kom,naar de jaarrit. Er wordt speciaàl
rekening rnet u gehouden. Orn dêel te nernen als rljder, duopassagier of
belangstellende, is het: noodzakelijk dat u zieh van rcvofen áanmeldt.
Gebruik daarvoor het speciale gekleurde inschrijfformulier bij deze
nieuwsbrief. De organisator heeft een beperkt aantal diner-plaatsen. Om
verzekerd te zijn van het afsluitend diner moet u dus tijdig inschrijven.
Elke inschri.jver kr,ijgt bericht van de CFM en êen* brief rnet de laatste
gegevens.
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Gezocht:
Voorvork voor een Terrot HLG 1932. .

Bert Uyterlinde
(023) s32.ss.07

Te koop:
Terrot 250 cc zijklepper 1932; gedeeltetdk gerestaureerd, geheel compleet. Een aantal

zaken zijn klaar, zoals frame en wielen. f 2254,:
Erik "BUDO" Smit
(0174) 24.02.19

Te koop:
Terrot IISSR 1930 kopklepper 350 cc f4000,:; voel nieuwe en vervangen onderdelen"

(nieuwe uitlaten en dempers) Kenmerken van de motor: zadeltank - open stoters - staande

bak - topmodel. (Zie arÍkel HELLUP !!!!! blz. 6 en7)
Duco Bosma
(015) 256.66.48 (door de weeks)
(058) 25L.96.45 (weekend)

Gevraagd:
Peugeot P 105 350 cc kopklepper bouwjaar van 1930-1932 cilinder plus complete

cilinderkop en tuimelaarhuis plus goede carburateur Gurtner M20 of M22D of
vergelij kbare AMAC -carburateur.

C. van Alphen
(0168) 4r.28.25

Te koop bii de CFM:
Toutes les Terrotl "le catalogue des catalogues"l Claude Reynaud; Tome l;1902'
1934. f 100, -
Verzendkosten f L0,50. (lees verder op blz.L2)

11



Het nuttige boek van Claude Reynaud voor de Terrotlieflrebbers is opnieuw uitgegeven.
Helaas zljn er nu twee delen, deel 1 bevat de motoren van 1902 tot en met L934. Wilt u
het volledíge overuicht van alle gemaakte Terrotmodellen, dan komt u flink op kosten

want dan zal te zljner tijd het tweede deel ook aangeschaft moeten worden.

Te koop bij de CFM:
Terrot restauratie-handboek 350 cc kop- en ziikleppers. Absolute aarnader. Met
kleurenfoto's, veel tekeningen en tabellen. Franstalig. Jean-Yves Fernutrigues, f 110,50

(inclusief f 10,50 verzendkosten). De schrijver had er nog 12 over voor de CFM.
Nergens anders meer te vinden. Op : op. krmiddels zijn er al weer 7 verkocttt sinds het

verschijnen van de vorige nieuwsbrief, dus u heeft nog wat bedenktijd!

Nieuws van de CFM:
Over ííMotos Peugeot" van Bernard Salvat en Didier Ganneau:
We hebben een stel boeken uit Frankrijk meegenomen. Helaas te weinig om iedereen

tevreden te stellen. Uw bestelling blijft onder orrze aandacht. Belangstellenden die alsnog

een compleet overzicht van Peugeot willen hebben, melden zich zo snel mogelijk bij de

CFM.

Te koop bii de CFM:
Oude nieuwsbrieven van de CFM. We doen het volgende aanbod: vier oude Peu's voor
f 10,: en eenmalige venverkings- en verzendkosten van f 5,: . Nieuwsbrief 1 , 2 en3
zijn gebundeld en tellen als één nunmer.

Nog steeds te koop blj de CFM over Terrot:
Vertalingen Yan:
- type H kopkleppers
- type H zijkleppers
- type L
- cycles Motocyclettes Voiturettes Terrot & Cie l9l4
- Cycles Motocycles Terrot & Cie 2e Edition 1905

Verder te koop bij de CFM:
- Musea in Europa; knipselmap uit 1995.

- Gnóme & Rhóne CM1
- Gnóme & Rhóne M1 en E3
- Peugeot Pt07, Automoto, Motoconfort, . . .

t2



lmpressies Montlhéry L999
Na eerst 300 lín verkeerd te zíjn gereden om de verjaardag van mijn schoonvader te

vieren, hebben we in Wilp de aanhanger aangekoppeld" De motoren hadden we al eerder

die week op de aanhanger vastgesnoerd.

Bd het vertrek uit Wilp was het al kwart voor vier, en de mensen die ons voernrig

kennen, weten dat het nachtwerk zou worden. Een Landrover van 1967 is leuk naar geen

hardloper.
We zijn zonder problemen op de camping aangekomen; het was inmiddels vrijdag 0.30

uur en iedereen was in diepe rust. Na de tent te hebben opgezet, konden we ons toch wel
moede hoofd te ruste leggen.

Om 7.00 uur werd ik al weer door zon en vogels wakker gemaakt. Na een ontbijt met

vers stokbrood werd de dagindeling gemaakt. Janien ging naar Parijs en ik bleef op de

camping om de Terrot te prepareren voor het zware werk. Dit was overigens r]n20
minuten al voor elkaar.
Robert en Frida waren vanuit Nederland naar Parijs gereden met een Terrot, die betere

tijden had gekend. Samen met Robert heb ik een paar uur zitten sleutelen om de

zuigerveren te lossen. De motor had verder geen sclnde opgelopen en liep rn de ingreep

weer als een zonnetje.
Halverwege de middag zí1nwe met vier motoren rraar Montlhéry gereden. Dan blijkt, dat

ook na twee jaar diverse keren rnar het circuit te zijn gereden, de goede weg te vinden,

nog steeds een kunst is. De motor van Ton was deze rit aan vertroeteling toe. In

benzinetanks zit als het goed is brandstof; bergopwaarts had hij af en toe een klein zetje

nodig.
Op het circuit aangekomen, hebben we de motoren gestald en de in aanbouw zijnde beurs

afgelopen. De eerste aankoop, in de vonn van een ampèremeter, werd gedaan. Na een

uurtje werd de terugreis naar de camping aanvaard. Tons motor haperde en werd met pijn
in het hart bij de club ter plaatse achtergelaten.
Op de camping aangekomen was de BBQ al in volle gang. Na enig herstelwerk van broek
en leren jas heb ik me het eten goed laten smaken. Vin rouge erbij, yum
Zaterdagochtend 7.00 uur al weer klaar wakker; motor uit de schuur gehaald. De

bijgeladen accu gemonteerd, tankie weer even tot de rand gevuld en klaar was Kees. Ja,

firzaÍ mooi niet. De motor sloeg meteen aan, mzar na drie klappen was het gebeurd. Er
was vonk, er was compressie, de bougie was echter droog, ook rn flink vlotteren.
Vlotterbak los gehaald en ja hoor, water in de bak. Om het verhaal kort te houden: ik ben

tot 's middags twaalf uur bezig geweest om zo'n 1 tot 1 Vz liter water uit mijn tank te

halen, de carburateur te reinigen en de motor weer te leren lopen. De oorzaak was een

lekke brandstoftank van mijn Landrover. Daar was wat water ingelopen. Ik wist niet, dat

via dit lek water in de tank was gelopen. Ongemerkt heb ik voor de reparatie van de tank

de benzrne afgetapt in mijn jerrycan! Jan-Coen en Rob hebben nog een tijd geholpen; op

een gegeven moment gaf ik de moed op en heb de motor aan de kant gezet Jan-Coen en

Rob zijn toen op aandringen van mij vertrokken. Extra pech voor mrj want ik had me

ingeschreven om op het circuit rond te rijden. De tijden waren 11.00 uur en 17.30 uur.
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De eerste ronde had ik sowieso al gemrst. Bloed kruipt waar het niet gaan kan en na een

paar uurtjes liep de motor weer fatsoenlijk. Janien en ik zijn toen toch nog op de motor
naar het circuit gereden en hebben een onvergetelijke dag gehad met als klap op de

vuurprjl vijf of zes ronden rondrossen op het circuit, waar heel houden het devies was.

Machtig is het om met al die oudjes rond te rijden, de één heel rustig en de ander met een

racemonster met speciale racepeut. Dezejongens kwamen met een gangetje van om en

nabij de 130 langs als of je stilstond. De motor doorstond de krachtproef geweldig en is

zonder problemen op de dertig kilometer verder liggende camping aangekomen.

- prachtig weer
- leuke beurs
- aardige mensen
- redeldke prijzen
- leuke camping
- volgend jaar weer
Zondagochtend zijn we op tijd vertrokken en aan het begin van de avond konden we de

motor in de garage neerzetten. (Hans van der Greft)

Het motorevenement wordt georganiseerd door een Frans motorblad, Moto Legende. De

uitgever heeft ook een tweewekelijks motorkrantje, La Vie de la Moto. Het is een

voltedig commerciële organisatie, die dit circuit twee keer per jaar huurt; een keer voor
de motoren en dus ook een keer voor de auto's.
Er is een plattegrond uit hun prograrnmaboekje bijgevoegd op blz. 14 en 15. Een deel van

de kombaan is getekend (rechterdeel van de tekening). De kombaan is zo groot, dat op

het middenterrein de hele kom niet is te overzien; vooral door een groot bosgedeelte

boven en links op de tekening. Ja, je kunt jezelf helemaal terugtrekken in de schaduw en

de rust, tenvijl elders binnen de kombaan duizenden mensen lopen de snuffelen, te

pruttelen en te genieten. Er zijn brj de W.C. rechts en midden onder twee chicanes in de

baan gemaalc. Door middel van markeringen wordt het je dus onmogelijk gemaakt om
boven in de kom te bldven rijden. Iedereen moet wat snelheid afremmen. Veiligheid staat

op dit soort dagen voorop. De coureurs verlaten aan het einde van het rechte stuk de

kombaan en komen buiten de kom in een bosrijk gedeelte te rijden. Dat gedeelte van het

race-complex is enorïn groot en bij velen slecht bekend. Er ligt zelfs een slipschool en

twee rechte stukken van ongeveer 2 x 4 kilometer.'De bezoekers, die met de auto komen

worden op dit rechte snrk geparkeerd!!

Als je er voor het eerst naar toe gaat, dafl moet je voorbereid zijn op het maken van

keuzen. Je komt voor onderdelen, je komt om het circuit te kijken, je komt voor het

kijken naar de oude motoren (veteraanlklassiek/ race-klassiek) je komt om het
gehouwencontplex zelf te kijken. Het is veel te veel om het in een dag allemaal te doen.

Het race-complex zelf is in semi-venallen staat. Hier en daar betonrot, schilferende verf
en oude vangrails. Het circuit heeft de restanten van het racen van de jaren zestig

behouden, althans dat schat ik. De hekken rond het circuit zijn in de laatste jaren dat het

nog actief gebruikt werd, steeds hoger geworden. Er werd steeds weer een stukje
opgelast. De publieke mening ging namellk in de zestiger jaren postvatten dat het wel erg
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slordig is als een verongelukte auto in broksnrkken in het publiek kwam. De

tijdwaarnemerboxen, betonnen bakjes bij start-finish stralen weer jaren dertig uit. Het

circuit aan de linkerkant van de tekening, dus niet de kombaan zelf , is weer jaren zestig-

zeventig en wordt misschien nu nog wel voor wat testwerk gebruikt. Er is in de

catacomben van de kombaan wat economische bedrijvigheid" Ook elders op het terrein
zijn wat bedrijven.
Het oppervlak van de kombaan zíet er oud uit. De enonne bouwwerken, die de hoge

bochten zdn, bestaan uit betormen palen. De bouwstijl heeft iets weg van een

voetbalstadion. Hier en daar worden de palen nu vervangen" Het oude betoruren hek rond

het circuit kon mijn gewicht nauwelijks dragen. Ik moest natuurlijk nog even zien wat er

aan gene zijde van het hek te zien was. Niets!

Ook dit jaar maakte het evenement weer veel indmk op mU. Mtjn vrouw en kinderen

waren mee, we waren vroeg en gingen na het rijden van Hans (verslag hierboven) pas

naar de camping terug. We hebben ons geen moment verveeld. We hadden wat

tuinstoelen meegenomen en al gauw werd dit een CFM pleisterplaats. Gezellig.

Bovendien kon je hier je gevonden rommeltjes effies neergooien zodat je daar niet de hele

dag mee liep te slepen.

Dit jaar waren er vanuit de club meer belangstellenden dan de jaren ervoor. Als deze

trend zich voortzet, dan zijn we genoodzaakt om naar een andere accommodatie uit te
kijken. Het lijkt me in ieder geval verstandig om voor 2000 op tijd te reserveren als je

mee wilt, want de campingbeheerder gaf wel aan, dat we op een grens komen wat de

capaciteit betreft. Wij gaan in ieder geval en reserveren hierbij figuurlijk alvast als

eersten. (Paul Jonlcrnan)

Série 7

place aux petites

cylindrées, conme

cette D45 Molobécane

élégamment menée.
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Franse motoren op Internet
Tegenwoordig is er op Internet al heel wat meer informatie over Franse motoren te

vinden dan b.v. twee jaar geleden.

Al grasduinend kwam ik de volgende interessante sites tegen:

http : //www. i-france. com/TERROT -DUON
Deze uitgebreide website bevat veel informatie over Terrot. Niet alleen technisch íraar
ook over de geschiedenis van Terrot. Met o.a. een groot aantal kleurenposters uit de

begintrld van Terrot en links naar andere Franse websites. Wist u overigens dat Terrot
ook nog kinderwagens gemaakt heeft. Allemaal te vinden op deze website.

http: //www. multimania. com/amgr/amgr. htm
Dit is de website van 'L'amicale des Moto Gnome & Rhóne' met veel afbeeldingen en
gegevens van diverse type's Gnome & Rhóne' motoren.
Ook hier weer vele links rnar andere sites o.a. naar de Franse Motobécane club en de

Franse Ydral club.

Verder noem ik nog enkele websites, die niet alleen interessant zijn voor de lieftrebbers
van het desbetreffende merk, Ínaar ook voor anderen vanwege de links naar andere

websites:

http://www.multimania.com/ydral : Franse Ydral club
http://www.multimania.corn/aalenia/alcyon.htm : Alcyon webpage
h.tfp.;//.vynnvJpg.c.net.ru/-le.n/nb/.linlis.htm : Site met veel links naaÍ
oldtimer websites

L'AVERTISSEUR PUISSANT
NE VIDE PAS LA BATTERIE
COMPLÈTE TOUTE MOTO

Veel Frans surfplezier.

Jan Horsman rcH
Tous les Agenlr ot 21,'Ruo dc Chartro3

NOUVEAU

PRtxr 9
IIEUILLY-sur-SElllE

Gnóme et Rhóne E3 en M1 vertaling
Clublid Anton Putter heeft een Gnóme et Rhóne Ml en heeft het onderhoudsboekje
nauwkeurig vertaald. Compleet met tekeningen met onderdelennummers en

begrippenlijst Frans-Nederlands en Nederlands-Frans. Goed werk. Er zdn weinig mensen

binnen de CFM met een M1 of E3 maar de belangstellenden zullen de weg naar Anton of
het CFM-archief zeker weten te vinden. Bedankt voor de kopie voor het archief van de
CFM. (3 1 bladzijden-A4)
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Geachte redactie
Gaarne wilde ik even reageren over uw artikel, "Vacantieavontuur met twee oudjes" in
het vorige nrunmer.
Ik kan best begrijpen dat de Heren Kwist en Goddaer Hollandse Francofielen zijn, anders

rijden ze niet op Franse stoomfietsen. Doch om bochtige wegen af te snijden reden zij
door hun zo gehate Germanica!
Citaat: in Emmerich worden w1j zoals eerder in de geschiedenis met Duitse marsmuziek
(onthaald) geconfronteerd.
Dit moet hen toch wel als muziek in de oren hebben geklonken. Twee Franse stoomfiet-

sen in Emmerich, misschien wel een vofln van "wiedergutÍnchung" gezienuw aan-

gehaalde geschiedenis!? Kan mij niet voorstellen als u zo'n onthaal gekregen hebt, dat u
dat volkje niet vriendelijk en somber vind?
En de taal, wisten de heren niet dat onze taal verwant is aan onze Oosterburen? Maar de

wegen zijn goed, een pluspunt"

Ik was enige dagen geleden in Zulphen en op de Ijsselkade stond een Zutphense blaaska-

pel marsmuziek te spelen. Toch nog iets van uw geschiedenis bldven hangen

Advies: snel in Frankrijk gaan wonen en daar het Marseillaise toeteren mlrar bedenk wel
(ook geschiedenis) Nappie was ook zo'n beste niet! En dan die wegen daar en die taal.

Naar ik aanneem zijn genoemde Heren van een dusdanige leeftijd dat zIj een en ander van

horen zeggel hebben, zo niet dan sorry! Dit moest ik even kwUt.

Overigens een prestatie van die twee oudjes en laten we de geschiedenis nu rraar eens

laten rusten.
Gerrit de Bruyn
Bouwjaar 1935

Ordermolenweg 36

7312 SL Apeldoorn
055-3557317

Gerrit, bedankt voor je reactie. Als je het stuk van Robert en John las, kon je hier
tnderdaad op jouw mnníer op reageren. Na het verschijnen van dit artikel hebben we

"Kosovo gehad". Jouw advies in je laatste zin blijkt in "onze" tíjd meer dan terecht. Leer
van de geschiedenis maar kijk ak weldenkend mens vooruit. Overigens was het artikel
van Robert van dusdanige lengte, dat ons bij het plaatsen van het stuk nooit was opgeval-

len dat de zinssneden over Duitsland deze reactie op konden roepen. Ik hoop dat jouw
brief niet weer bíj andere mensen zo'n reactie oproept. Het is niet de bedoeling van "Un

peu de Tout" om mensen tegen het hoofd te stoten, dat was ook de bedoeling van de

schríjver van het reisverslag níet. Wat Un Peu de Tout betrefr: einde discussíe!

HUILE DE RICINHffi
7 Fr. :^';l':

Compte Postal I l3-S3 - G.

,fat l)ldons dê la l-illcst FkAr{co I ouThs
FNANcF. 

- 
Ver:ement à la Comlnanrlr'.

T A R D. Z Cours Arnozan. BORDEAUX
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Hoe stel je een Amal carburateur af?
Je weet wel waar hij zit en wat hij doet maar de functie van al die regelschroefjes en

andere afstelmogelijkheden blukt nogal eens een vraagteken te zgn. Hoe vaak "regelen"
mensen niet "efkes hun carburateur wat bij" zonder precies te weten wat ze aan het doen

211n. Daarom dit verhaal over de AMAL Standaard en Monoblok die we op heel wat pre-
60 modellen aantreffen. Overigens geldt dit alles ook voor het Duitse zustermodel, de

Fisher-Amal (en laten wij de Franse Amac niet vergeten). h feite kan men bij deze

118rcn 714 lllror 314 3/4 rcnc*irrloPEN

modellen spreken over
4 regeltrappen: de sta-

tionairregeling, de af-
schuining van de gas-

schuif, de naaldrege-
ling en de hoofdsproei-
er. Zoals ook te zien
uit de bijgevoegde fi-
guur bestrijkt de statio-
nairegeling het gebied

van geheel gesloten tot 1/8 geopende gasschuif. De regelmogelijkfieden zijn een luchtre-
gelschroef en (enkel br1 de Monobloc) ook een uitwisselbare stationairsproeier.
De afschuining van de gasschuif is bepalend voor het mengsel wanneer de gasschuíf zich
fussen 1/8 en 1/4 geopende gasschuifstand bevindt, de naaldregeling wanneer deze nog

wat verder opengetrokken wordt (mmelijk tussen Il4 en3l4) ende hoofdsproeier neemt

de rest van de slag, dus boven de 314, voor zijn rekening. Hiermee rekening houdend kan

men zich al een idee vormen van waar het probleem zich zou kunnen bevinden en het

heeft dus geen zin de hoofdsproeier te vervangen om een beter stationair toerental te

krijgen.
Ook in die tijd was in de fabriek lang genoeg getest om te weten welke hoofdsproeier,

afschuining en naaldstand het best waren. Hooguit moest men enkel het stationaire

toerental wat aande persoonlijke wensen aanpassen. Maar de tijd heeft meestal z'n
sporen nagelaten en wanneer bepaalde delen wat gesleten zijn, kan met een beetje

bijstelling hier en daar het geheel weer behoorlijk draaien. En nu heb ik ntet gezegd dat

dit ook lukt met een compleet versleten exemplaar, daar bestaat ÍnaaÍ één remedie voor:
vervangen.
Ik ga er vanuit dat de carburateur volledig ontregeld is. Systematisch volgen we de

volgende stappen:

1 Vaststellen grootte van de hoofdsproeier.
2 Voorlopig afstellen stationairregeling.
3 Bepalen type gasschuif en afschuining.
4 Bepalen naaldstand.

5 Definitieve afstelling stationairregeling.

Aan de slag!
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11-15 Aug.'99

15 Aug.'99

20-22 Aug.'99

28 Aug. '99

04 Sept.'99

04-05 Sept.'99

lI-12 Sept.'99

18 Sept.'99

25 Sept.'99

02-03 okt. '99

30-31 Okt. '99

13 Nov. '99

Bourse d'Echanges
Barjac (30) (F)
a Saint-jean de Maruejols

16e Eerbeek rit

Vehikel 2

Utrecht

Nationaal Veteraan Treffen

CFM-deelname (zie blz.8-9)

Motormarkt Zuidwolde

Nancy Retro Show (F)
Expositie en Beurs.

Moto Retro Wieze 2 (B)

Jaarrit CFM te Yeenendaal.

Motormarkt Assen

10e Bourse d'Echanges Verdun (F)

Ruilbeurs Hooglede @)

Onderdelenbeurs Barneveld

Jaarvergadering CF1VI

w

w

w
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AMAL carburaÍeur.
1. Luchtschuifveer
2. Luchtschuif
3. Gasschuif
4. Aanslagbout gas schuif
5. Vlotter
6. Vlotterkamer
7. Vlotternaald
8. Hoffisproeier
9. Naaldsproeier
10. Sproeierblok
I 1. Stat.-luchtstelschroef
12. Mengkamer
13. Gasschuifveer
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Hoe stel je een Amal carburateur af? (vervolg
vanblz.20)

De lloofdsproeier
Nagaan of de hoofdsproeier voldoet kan je doen door, rn
opwarmen van de motor natuurlijk, volgas te gaar' rijden.
Bllkt dat er betere resultaten verkregen worden door de
gasschuif iets dicht te draaien, dan wijst dit op een te kleine
hoofdsproeier. Door vervangen en opnieuw uittesten kan je
uiteindelijk de juiste waarde bepalen.
Maar: er wordt met deze motoren betrekkelijk weinig volgas
gereden en het heeft weinig zinte denken dat monteren van
een kleinere hoofdsproeier minder verbruik tot gevolg zal
hebben. integendeel, men kan beter een te grote dan een te
kleine sproeier monteren, want zo is men er zeker van dat
wanneer dan toch volgas gereden wordt, de motor niets
tekon komt. anders zou het blok wel 'ns te warm kunnen
worden en in het slechtste geval zelfs vastlopen.

De Stationairregeling
Hier moeten we een klein onderscheid maken fussen de
Standaard- en de Monoblok-uiwoering. Bij de

eerstgenoemde heeft men enkel een luchtregelschroef ter
beschikking, terwijl bij de laatste ook nog eens de

stationairsproeier kan vervangen worden. Deze laatste zal
echter zelden of nooit oorzaak van fouten zijn; toch wordt
hij best gedemonteerd omdat hij op die manier veel
eenvoudiger te reinigen valt. Wel kun je even nagaan of
iemand anders voor u niet aan het experimenteren geslagen

is en of het aanwezige type nog wel klopt met de
fabrieksgegevens.
De afstelling is dus veor beide types gelijk. Als vertrekpunt
kan men het beste de luchtmengselschroef geheel indraaien
en nadien 1,5 slagen uitdraaien. De schuin geplaatste

aanslagbout die de minimum gasschuifstand bepaald wordt
daarbij zo gezet dat de motor stationair betrekkelijk snel
loopt. Let er wel op dat de gasschuif ook effectief tegen die
bout rust, want de gaskabel kan iets te kort zdn en

verhinderen dat de schuif tot helemaal beneden zakt. Nu
draaije de aanslagbout iets verder uit zodat het toerental
daalt tot uiteindelijk de motor begint over te slaan. Door de
luchtmengselschroef naar links of rechts te draaien gaat de
motor weer wat regehruttiger lopen.

:ËEu\-rr
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Opgelet, niet teveel tegelijk, verdraaien gebeurt met
een kwartslag tegelijk. Wacht altijd even tot de

motor zich heeft aangepast aan de nieuwe situatie.
Haastige spoed is zelden goed. Deze handeling, dus

toerental verlagen met de aanslagbout en nadien
verhogen met de luchtregelschroef, kan je een paar

keer herhalen tot je er nog Íuar weinig kan aan

verbeteren. Straks komen we hierop terug.

De afschuining van de gasschuif
Hoe groter het weggenomen deel van de schuif, hoe

aÍner het mengsel tussen I18 graad en Il4 graad
geopende stand van de gasschuif. De grootte van dit
weggenomen gedeelte is bij de Standaard terug te
vinden in het nummer op de schuif door het cijfer
achter de schuine streep. Staat op een schuif bv.614
dan geeft het cijfer 6 de maat van de carburator aan

waarbij deze schuif hoort terwijl het cijfer 4 aanduidt
dat het weggenomen gedeelte 416 nch hoog is.
Bij een Monobloc vindt men eveneens twee getallen,
gescheiden door een schuine streep, terug. Het eerste

slaat nu op het type carburateur tenvijl het tweede
dezelfde waarde heeft als bij voorgenoemd type.
Oké, maar wat doen we ermee?

Wel, draai de gasschuif varnf statiornir toerental
geleidelijk open. De motor mag hierbij niet
terugslaan of zwaar gaan stotteren. In het eerste
geval wordt de luchtstelschroef iets ingedraaid en
wordt dus een njker stationair mengsel toegediend.
Helpt dit echter niet, kies dan opnieuw de

oorspronkelijke stand van de schroef en monteer een

gasschuif met een kleiner weggenomen gedeelte. In het tweede geval kan je proberen het

probleem op te lossen door een iets lagere naaldpositie in de schuif, Ínaar blijft dit zonder

resultaat dan moet je een gasschuif met een grotere afschuining nodig hebben. Wees

hierbij echter niet te vlug want de oorzaak kan ook liggen bij een uitgesleten

naaldsproeier.

De naaldpositie
Vooreerst moet de rnaldsproeier nagekeken worden of hij van het juiste type is en niet
teveel slijtage vertoont. Het typenummer dat je vindt op deze sproeiers, is bv 106, 107 of
Std. Slijtage van sproeier of rnald is veel voorkomend want door de op en neer gaande

beweging van de naald slijt de sproeier ovaal uit met als gevolg een rijker mengsel en

toenemend verbruik. De rnald is van een veel harder materiaal en gaàt dus langer mee.

Opengewerkte tekening van een

St andaard Amal c urburol e ur
1. Afschuíning gasschuif
2. Primaire luchtinlaat
3. Sproeierblok
4. Hoofdsproeier
5. Naaldsproeier
6. Stat. benzinetoevoer
7. Stol. luchtregelschroef
8. Uitlaol niet verdampte benzine
9. Statiornirgastoevoer
10. Statiornirsproeier
1 1. Diffuseur

4
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De regeling van deze naald is in feite de belangrijkste van de vier want het gebied waarin
ze werkzaam is, is ook het gebied waarin meest van de tijd wordt gereden. Normaal
verkies je de fabrieksafstelling, maàr is deze niet bekend, ga dan uit van de laagste

positie, dus de naald in de hoogste inkeping ophangen. Laathet accelereren in dit gebied

te wensen over, monteer dan de naald twee inkepingen lager zodat ze hoger komt ten

opzichte van de schuif. Is het verschil merkbaar probeer dan nog eens de tussenstand en

klaar is kees. Ben je echter tevreden met een iets minder snel accelererende motor die iets

minder verbruikt, dan kun je de rnald één stand lager hangen dan normaal. Is de

naaldsproeier wat uitgesleten (nnar dat is moeilijk met het blote oog te zien) dan kan dit
soms verholpen worden door de naald êêntrap te laten zakken. Vervangen is echter altijd

aan te bevelen in dat geval.

The finishing touch
Ben je zover gekomen dan kan je nog eens het stationair toerental wat bijregelen maar

houdt er wel rekening mee dat verhogen van dit toerental ongunstig zal werken op het

verbruik. En als je het mij vraagt , wàt is er nu mooier dan het trage geplof vaÍl zo'Íl
zware mono waarbij iedere leek altijd m aÍ staat te denken "hoe het mogelijk is dat ie

niet stilvalt".
Voilà, veel succes en hopelryk heb ik jullie wat wegwijs kunnen maken in het inwendige

van zo'n gasfabriek. Zoals altijd zal je wel merken dat een carburateur stellen vlugger
gezegd is dan gedaan, maaÍ mocht je problemen hebben, ga gerust te rade bij een

merkspecialist. Hij kan je zeker zeggen welke de standaardafstellingen voor de meeste

motoren zijn. Mocht je twee linkerhanden hebben kan je nu tenminste je buurman met

veel overtuiging vertellen hoe ingewikkeld dat kleinood wel werkt.

Tekst: AniÍnal
Uit: Motor Klassiek 6/98
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Ontnikkelen lvernikkelen
Even een terugblik naar de eerste sleuteldag 1998, waaÍ het onderwerp "zelf
vernikkelen" behandeld werd.
Paul en Jan Koen gaven een demonstratie vernikkelen weg en gaven daarbij de nodige

adviezen, waàr we vooral op moeten letten om een zo goed mogelijk eindresultaatte
behalen.

Ook het ontnikkelen kwam even ter sprake, Ínaar daar wisten we op dat moment niet
precies raad mee.

Nu, na het uitgezocht en zelf uitgeprobeerd te hebben, kan ik u meedelen dat we het ook
zelf kunnen en daardoor behoorlijk wat geld kunnen besparen.

Ik wil u er wel op wijzen dat het zelf ontnikkelen niet zonder gevaar is, want we gaan met

zwavelzuur ofivel accuanur werken, wat bij aanraking met de huid of ogen ernstige
problemen kan opleveren. Een zuur met electriciteit kan explosief waterstofgas opleveren"

Bovendien werken we met grote stroomsterkten. Een combirntie van effecten is niet
uitgesloten. Maak in elk geval gebruik van een veiligheidsbril, en ventileer goed. Bij het

uittesten van de beschreven methode is het atnte raden (de eerste keer) het volledige
proces in de open lucht te doen. Zorgblj dit soort experimenten dat u nooit alleen bent.

De CFM en de schrijver van dit artikel kururen u niet voldoende wrJze op de gevaren van

deze methode en u handelt volledig voor eigen risico.

Elektrolytische werking
In de elektrotechniek kennen we een + (plus) en een - (Ínin)" Do + noemen we de fase

en de -. noemen we de 0 (nuD. Een stroom stroomt altijd van + naar - en wel via een

draadje.

Bij een elektrolytische bewerking loopt de stroom via een ander medium van + naar -"

Bijvoorbeeld via zoutzuur, zwavelzuur, een nikkelzoutoplossing etc. Het gaat er rlaar om

wat je gaat doen.

Bij het uittreden van een stroom bij de * zal tevens afbraak van materiaal optreden. [n

sommige takken van de techniek wordt dit niet als prettig ervaren. Bijvoorbeeld een onder

spanning staande gasleiding onder de grond. De -f zoekÍ nÍlar een -, en de uittreding van

de stroom is vanuit de gasleiding. Er zit dan op een gegeven moment een gat in de

leiding.

Bij het vernikkelen bieden wij bewust nikkelplaatjes aan die op den duur opraken. Deze

worden anodes genoemd, we noemen ze ook wel opofferingsanodes. De * noemen we de

kathode. En dit is het onderdeel van uw motor.
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Ontnikkelen
Bij het ontnil,ll<elen bieden we ons onderdeel echter aan als *, ofivel anode. Dus het

stroompje treedt nu uit bd het te ontnikkelen onderdeel, waarblj matefiaalverlies optreedt

dat bestaat uit de 0,002 mm nikkel die we kwljt willen.
Omdat we met zwavelnrur werken moet het onderdeel niet al te lang in de bak hangen,

dus nemen we twee accu's van elk 12 Volt en zetten die in serie, en dat maakt 24 YoIt.

Warmeer u nu uw onderdeel in de bak laat zakken is het een kwestie van seconden, en het

nikkel is eraf. Gooi dan het onderdeel in een bak met water en laat het daar een uurtje,
boen het daarna schoon en droog het af.

Opstelling voor het ontnikkelen van onderdelen

Benodigdheden:
Stevige werkbank of tafel
Stuk dik plastic daaroverheen
Lege jerrycan, 10 liter
Een tweede oude jerrycan of kunststof bak, 20 liter
Twee stuks RVS platen van ca. 150 x 150 x 2 nrr
Twee 12 Volt accu's (oude)
1 acculader 12 Volt
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Twee kabels met goed gemonteerde klemmen, bijvoorbeeld laskabel

5 liter accuzuur, s.g. 1 ,27 kglliter
Grote bak water, b.v. een speciekuip
Sterke huishoudhands choenen

Veiligheidsbril
Eventueel spuitmasker met koolstoffilter

En verder:
Goed ventileren!
Onderdeel onder sparuring in de bak laten zakken en niet tegen de min-platen stoten!

Naschrift redactie:
Tijdens de sleuteWag is bovenstaande op spectaculaíre wiize gedemonstreerd. De toch

niet misselijk bemeten stroomdraden we.rden heet en een waÍ mindere verbinding met

een klem brandde zelfs door. De geur was prikkelend. Het ontnikkelen zelf was een

fluitje van een cent. Een koperen hoorn werd in drie seconden van al ziin nikkel
ontdaan. Een stalen onderdeel ging minder vlot. Ook daar verdween na een tiental
seconden de nikkellaag. Totdat de draad het begaf

Bijschrift foto:
Voorzitters van verenigingen heb-

ben soms een speciale belangstel-
ling voor de media. Daar zou u de

voorzitter van de CFM uit Putten
ook van kunnen beschuldigen.
Met z'n neus op de voorkant van

een tijdschrift. Maar daÍ is geheel

onterecht. Zonder dat Ton Dor-
Iand het wist is de foto gemaakt

en op de voorkant van "Mag-a-
zine" gekomen. Er wordt in het
hele blad niet meer op de vootpa-
gina teruggekomen. Gewoon een

mooie versiertng van de voorpagi-
na. Ton zit hier op zijn Terrot
HLG.
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Informatie vereniging CFM
Doel: Het verspreiden van kernis 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 \rye 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 kurnen 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 Jonknran, Zonnenbergsftaat33,
7384 DK Wilp-Achterhoek (055) 323 .26.67

Penningmeester 8: Henk Kaajan, Schelpkreek 9, 8032 JE Zwolte. (038) 454.43.40

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

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

Alg bestuurslid*: Jan-Coen Dragt, Menuetstr. 5,7323 KB Apeldoorn.(055) 367.00.63

Ledenadm.: Peter Mosseveld, de Visserstraat 20, 7331 TA Apeldoorn. (055) 543.03.06"
Nieuwe leden betalen vooruit per jaar (f 25 ,: ) of varnf 1 augustus f 37 ,50 voor 1 Vz jaar 

"
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