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Btj de voorp&gina:
Nouvelles machines de course
Bovenaan de fonghi 250 cc wereWuurrecordhouder en winna&r van
de Franse Grand Prix in de 250 cc klasse.
De motor, een ontwerp van ing. Remondini, heeft zeer moderne
techniek. Een dubbele bovenliggende nokkenas, aangedreven door
tandwielen, de klepveren rijn van het haarspeldveer-lype. Het is een

blokmotor. Let bovendien op het dubbele wiegframe.

rrnaronder de tqnk van de níeuwe Alcyon 350 cc rqcemotor, die
verscheen op de laatste kampioenschapsraces in Frankrtjk waar ze een

pracht demonstratie gaf. De tank heeït een pr&chtige lijn en een forse
inhoud zosls dat moet voor een racemotor om de tijd tussen twee

tankvullingen zo groot mogelijk te laten zíjn. De motor volgt ook de

algemene tendens waarbij de vork compensatieveren heeft gekregen.

Uit Moto Revut 22 septembe, 1934 b
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P. Jonlanan, Zonnenbergstraat 33, 7384 DK Wilp-Achterhoek
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De club leeft!
Dat is een tamelijk belangrijke constatering. En als dat zo is, dan merk je dat aan de

ledenadmrmstratie. Peter Mosseveld komt regelmatig met een lijstje nieuwe leden. De

eerlijkheid is gediend door te zeggen dat er ook regelmatig leden opzeggen. Door
verminderde belangstelling voor de hobby of doordat de CFM toch ruet biedt wat de

leden ver wach ten volgen jaarlijks een aantal opzeggingen. Het kan niet komen door de

hoogte van de contributie, dunkt me.

Netwerk
We hebben de laatste tijd in het bestuur regelmatig besproken wat de CFM beoogt: een

netwerk van lieflrebbers van Franse motorfietsen onderhouden. Een netwerk betekent
niets anders dan overal contacten hebben met mensen met dezelfde belangstelling en

hetzelfde doel. Ik kan alleen maar voor Ínezelf spreken, maar voor mij werk het.

Voorbeelden: veren laten maken via een clublid in Utrecht, zadels laten bekleden door
een clublid in Zuphen, vernikkelen samen met een clublid in Apeldoorn, een onderdeeltje
ruilen met een clublid in Harmelen, een voorvork weggeven aan een clublid in Amster-

dam, een tip geven aan een clublid in Monster, je hart luchten bij een clublid tnZeewol-
de. Er wordt heel wat heen en weer gebeld. Daar moet je het van hebben. Als je elkaar
kent, dan doe je ook wat meer voor elkaar. En dan blijven de kosten ook binnen de

perken.

Documentatiecentrum
De CFM heeft nu sinds twee jaar een documentatiecentÍum. Daar wordt nog niet zo vaak
gebruik van gemaalct als ik had verwacht. Er ligt prachtig materiaal. Zelf zit k er voor
het maken van de Peu's uren in te snuffelen. En dan vergeet ik mezelf helemaal. Maar ik
zit dan met een heel ander doel te koekeloeren: leuke dingen vinden uit de tijd van de

door ons zo bewonderde motoren. Alles vind ik leuk: reclames, een economische

beschrijving van de technische industrie in de twintiger jaren, de geur van de tricycles in
het "Bois de Boulogne" bij Parijs in 1899, de introductie van een nieuw model op de

Salon in 1901. MUn zoekopdracht is niet beperkt tot de informatie over één type motor-
fiets. Door die beperking ben je meestal zo uitgezocht.
Ik vraag me wel eens af wat voor nut het heeft om documentatie te hebben over een

motorfiets. Natuurlijk moet je enkele plaatjes hebben. Voor de restauratie bevat de

documentatie meestal weinig houvast. Er staan geen slijtagegrenzen in, geen overmaten
voor zuigers, de onderdelennummers zijn leuk maar ze liggen niet meer op het schap.

Kleurenschema's zijn bijna niet te vinden bij Frzurse motorfietsen. In contacten met

anderen kom je er meestal snel achter welke kleuren bij welke merken werden gebruikt.

Foto's uit musea, van beurzen en van ritten zijn belangrijk. En die zijn er wél binnen de

club. Veel CFM'ers hebben de gewoonte om van een merk dat ze bezitten, zoveel
mogelijk informatie te verzirmelen. Een goed uitgangspunt, want door de keruris over een
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Adveftentie uit: Les Motocyclettes; ongeveer 1910; L. Baudry de

Saunier. Standaardboek over de motoffietstechniek uit het begin van
deze eeuw. Bourdache heeft o.a. dit boek uitgebreid geciteerd. Sinds
korÍ ís het boek in bezit van de CFM.

merk leer je steeds meer over je eigen type keruren. Contacten met mensen die hetzelfde
merk hebben levert in het algemeen wel wat op.
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Restaureren is eerst oriënteren
Deze zin zeg ik zeer regelmatig. Een echte restauratie begint m het hoofd. Neem daar

de tijd voor. Franse motorrestauraties kururen hardnekkig zrjn" Maar dan geruet je er ook
langer van. Het proces van restaureren moet in het begin langzaarn gààn.De oriëntatie-
fase is het belangrijkst. De uitvoering is een kwestie van organiseren: wat doe ikzelf en

wat laat ik doen. Vervolgens is het plauen: dus rijden naar de kennissen en bedrijven
die iets voor je doen. Hou bovendien rekening met de seizoenen. Spuiten is makkelijker
in de zomer, en ook een stuk gezonder! Eerst natuurlijk technisch restaureren en daarna

optisch. Eerst rijden en dan pas schuren en poetsen! Dat is ur ieder geval de theorie.
Tenslotte een opmerking van Aad van der Burg: "Het uit elkaar halen en in doosjes

stoppen is meestal snel gebeurd, maar daarna . . . ." . Deze werkwijze is heel bekend.

Het resultaat ligt vaak tentoongesteld op beurzen. Een motor in doosjes en frames met

ijzerdraadjes.

Ongewoon advies?
Ik raad mensen aan die snel willen rijden: koop er een eenvoudige motor bij. Een MZ of
zoiets. Hartstikke mooi rijden, het loopt altr3d en je houdt dan de handen vrij voor een

lutgzarne en zorgwldige restauratie. Geniet van de mooiste fase. De enige haast bij een

restauratie ontstaat vaak door het willen rijden. Familieleden willen nog wel eens smalend

kijken naar het wrakkie" Voor zoveel geld zoveel roest, "k zal ze eens wat bewijzen",
denkt de farntieke restaurateur. Dit is dus weer een kwestie van organiseren: leg eens een

keer uit waarom het wat langer gaat duren dan de buitenwacht denkt.
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L. BAUDRY DE SAUNIER

3 fr. 50

Lihrairie Vu'gh. I)UN0D, 49, quai des Grands-Augustins, Paris

Gebruiksaanwijzing voor de ftets. Eveneens van L. Baudry de

Sauníer. Wederom een standaardwerk in die tijd.
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Drie bier en een Cola
CFM-bestuursleden worden huiverig als de yraàg komt: "Graag informatie over merk X
met type Y, graag technische informatie en kleurenschema's. Ik ben bereid om de

kopiekosten te betalen. " Maar we zijn geen restaurant. We hebben onze gezinnen en ons

werk. Waar moeten we de tijd vandaan halen mensen? Voor de bekendste modellen is dit

nog wel te doen. Maar als u wat moeilijkers koopt, dan zijn de gevolgen ook voor u.

Hrp, zelf aanhet zoeken. Ga neuzen met een brede belangstelling. Wedden dat u leuke

dingen tegenkomt? Misschien zit er van uw motor nog iets leuks bij.

Archief uitgebreid
Het komt niet zo vaak voor dat een clublid ons opdraagt om z'n hele archief door te

neuzen. En al helemaal niet dat hij dan zegt: "neem maar mee. Ik kom het te zijner tijd
wel weer eens ophalen". Voor duizenden guldens spullen in huis. Prachtig matertaal.

Alles wordt op dit moment gekopieerd (deels in kleur) en gedocumenteerd. Een prachtige

geste voor de club. Wie volgt?

Bestuurszaken
Volgend jaar wordt er in een andere bestuurssamenstelling gewerkt. Een doel daarvan is

om een aantal zaken (nog) beter te laten lopen. De ledenadministratie gaat over naar een

nieuwe moderne database, de peu's 211en op vaste data moeten gaan verschijnen en de

taken van het documentatiecentrum worden ook duidelijker verdeeld. Alle clubactiviteiten

van dit jaar worden volgend jaar herhaald, met uitzondering van de clubstand op Vehikel.

We zullen ons wat moderner gaan presenteren op kleine beurzen of gelegenheden.

We hopen in ieder geval dat fouten in de ledenadministratie tot een minimum beperkt

kururen worden. Gerrit Pijffers zag zichtot ontsteltenis niet meer in de lederÍijst staan

van dit jaar. En dat was helemaal niet de bedoeling. De enige handmatige bewerking die

nog in de ledenadministratie zit, leverde deze storende fout op. Sorry Gerrit. Overigens

staat niet voor niets een opmerking boven de ledenlijst. Ik ken de zwakke punten in ons

automatiseringssysteem maar al te goed. Los van de familie Pijffers trouwens het

volgende. CFM'ers ontmoeten wel eens oud-leden die aanvoeren dat ze niets meer horen

van de CFM. "Bestaat die club nog wel?" Dit is gewoon flauw. Als je niet betaalt, dan

houdt het gewoon een keer op. En toevallig ken ik'een paar mensen die wel het gevolg

noemen Ínaar niet de aanleiding.

Boeken
Er komt eerdaags weer een lading nieuwe boeken uit Frankrijk. Een compleet ltjstje kan

ik nu niet geven, maaÍ reken erop dat de meeste boeken uit peu 29 weet op voorraad

zullen zijn. Bel anders gerust. Na het verschijnen van peu29 was ik in twee dagen de

hele voorraad boeken kwijt. In ieder geval bestellen we nu ook Toutes les Terrots van

Claude Reynaud deel II.



Verrassing
Onderdelen bestellen bij de zusterclub in Frankrijk via Ton Dorland. Als de bestelling
weg is (net na Barneveld) dan moet u weer een poos wachten. Er zit waarsclujnhjk nog
een verrassing aan te komen voor Peugeotlieftrebbers, die onderdelen zoeken" Als ik meer
weet, dan hoort u er natuurlijk van. Lekker vaag hè?

Netwerk (2)
Om deel te nemen aan het CFM-netwerk is de bijeenkomst in de Sportbar, naast de beurs
van Barneveld twee keer per jaar, heel geschikt. In het naJaar is er een korte laawergade-
ring. In het najaar doen we er een kortingsbon bij voor de beurs. Deze werd vorig jaar
door 40 mensen gebruikt. De jaarrit (rnjaar) en de sleuteldag (voorjaar) zijn andere
momenten. Het netwerk krUgt allure met een bezoek aan Montlhóry (mei). Srmpeler
kunnen we het niet maken. Zorg dat je foto's meeneemt. Dan heb je zo eer gesprek. ( )

Paul Jonkrnan

La Bougie
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Nieuvve kentekenplaten:
Yoor alle motorvoertuigen?
De Rijksdienst voor het Wegverkeer heeft de nieuwe regels voor de fabicage en afgifte
van de kentekenplaten al enige tijd geleden bekend gemaakt. Het G.A.I.K. betekent
gecontroleerde afgifte en inname van kentekenpliaten. Het systeem moet verhinderen

dat iemand anders met uw kenteken rondtuft en dat u de bekeuringen van andere

weg(mis -/ge-)bruikers moet betalen.
De motorplaat gaat2l x 14,3 cm meten. De autoplaat is qua rulat niet veranderd, alleen

de cijfers en letters zijn 10 % kJetner.

Aanhangwager', fietsdragers enz. knjgen een witte retroflecterende plaat. U kunt zoveel

witte platen krrjgen als u wilt.
Bij diefstal van uw gele platen knjgt u tijdelijke platen. De "houdbaarheidsdatum' wordt
erbij vermeld en uiteindelijk kan dit er toe leiden dat u een nieuw kenteken aan moet

schaffen.

Autots
Op ieder autokenteken mogen maar twee platen worden afgeleverd" Het uitgiftepunt houdt

een administratie bij via nunmers die al op de blanco platen zijn ingeslagen. Er komt een

stempel in het rijbewijs zodatje niet bij de volgende winkel weer twee platen op kunt
halen. De nieuwe platen worden gemonteerd bij de eerstvolgende APK vanaf 1 februari
2000. (danrm van Internet gehaald; RDW ; 16 sept. 1999; www.rdw.nl)

En de motoren?
Binnen drie jaar moet u een nieuwe plaat op de motor hebben. De historische platen

vallen buiten de regeling, alleen bij bestelling moet men zich lanruren legitimeren.

Er zullen nog wel wat kleine wijzigingen op deze regeling komen. Zeker is in ieder geval

dat alle moderne motoren en auto's nieuwe platen knjgen. Voor veteranen zal er niet veel

veranderen.
We hopen maar dat de kosten die u moet maken, het misbruik van kentekenplaten

tegengaat.

Cycles et Motocyclettes

ALCYCN
Les rnoto Alcyon rlélíanrtud ti l'lrctu'e tu:Lr,Le\la

le pl.us ,lbrí record clu ntoncle : 700 ltil. en
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Jaarvergadering Barneveld L999; oproep
aan alle leden

Club
Franse
Motoren

Zaterdag 13 noYember L999

Zaal open: 13.00 uur;
Officieel deel CFM: 14.00 uur;

tevens dia-presentatie.

Zoals gebruikelijk wordt in november de jaaweryadering gehouden van de CFM. Deze

valt tegelijk met de motorruilbeurs.

Om het u zo aantrekkelijk mogelijk te maken, hebben we ook dit jaar weer een kortings-

bon bij deze peu gedaan, zodat" u de beurs voor een loaak kunt bezoeken.

We hopen u te kunnen ontmoeten om effies lekker bii te praten. [Iet officiële deel

duurt net zo kort als vorig jaar, dat is nu al beloofd.

Een deel van de tijd zal worden gevuld met een dia-pfesentatig. n. dia's en het

begeleidende praatje laten u de spectaculairste aanwinsten in het archief zien.

Door een "schenking" vilr een clublid heeft het archief er prachtrg materraal btjgekregen.

De diaserie begint om 13.30 uur. De Sportbar zal vanaf 13.00 uur open zijn, niet eerder!

De agenda van de jaawergadering kunt u vinden op blz. 15



Eén van de aardige aspecten

van de oude viertaktmotoren is

daÍ vaak een deel van het draui-
end mechaniek aan de buiten-
kant in werking te zien is. Sa-

men met het geproduceerde
geluid en de reuk van hete olie
draagt het bíj aan het nostalgi-
sche wat wij aan het oude spul
zo leuk vinden. (ik tenminste
weI)

Van: Wim Janssen; Oss

Geklepper
Het openen en sluiten van de kleppen is een nogal
complexe aangelegenheid die bepaalt hoe het tuf,e
lopen zal.Inhet boek "Viertaktmotoren" van L.
Apfelbeck staat een historisch overzicht over de

ontwikkeling van de klepsturing "door de

eeuwen" heen, vanaf 1895. Voor- en nadelen van
allerlei constructies staan erin beschreven en
uiteraard veel theoretische beschouwingen,
meestal bedoeld om meer succes in de racerij te

verkrijgen. Daar zljn oru'e tufjes meestal niet voor
bedoeld geweest, maaÍ daarom gelden de meeste

wetten nog wel. Een stel kleppen in een hele korte
tijd soepel te laten sluiten en openen met een veer-
druk van 20-30 kg blijkt niet zo eenvoudig.
Om "hameren" bij het openen en "stuiteren" bij

het sluiten te voorkomen moet er in het nokprofiel een aan/afloopje verwerlct zitten. Vaak
is door gevorderde slijtage de oorspronkeldke nolcvorm en vooral de nolorolgervorm heel

anders geworden dan de ontwerper ooit bedoeld had. Hierdoor wordt dus ook het

loopgedrag anders en meestal niet beter. Voor zover ik weet hebben alle oudere Terrot
zijkleppers nokvolgers van het ronde type. Die worden op den duur vlak of zelfs hol en

gaan dan op de flank van de nok inhakken. Dat geeft een verandering van kleptiming en

daarnaast worden er steeds grotere krachten op het klepmechanisme uitgevoerd want het

aanloopje is deels verdwenen. Het resultaat is dan nog meer sleet in lagering en tandwie-

len. Al die sproen waren bij m'n Terrot ruim aanwezig. Vervanging door nieuwe of in
ieder geval betere delen ligt dan voor de hand. Een in Frankrijk opgeduikelde nokkesas

zag er wel goed uit maar bleek achteraf "gerepareerd' met niet zo erg hard materiaal. In
een Duits blad beschreef iemand de restauratie van een Terrot 250 cc. Hij repareerde de

versleten nokvolger door er kogellagerringen op te fixeren. Volgens de auteur een

briljante oplossing, ÍnaaÍ hoe het fixeren uitgevoerd werd, werd niet beschreven.
(overigens voor een 250 cc zou een Gilera I75 cc zuiger passen)

Het repareren van verdwenen harde lagen op nolwólgers kan door opspuiten of oplassen

van geschikt materiaal, gevolgd door op maat slijpen. Het eerste heb ik laten doen, het

tweede in eigen beheer uitgevoerd met een simpel hulpstukje. In het kader van "misschien

heeft iemand er wat aan' volgt een korte beschrijving.
Allereerst zo goed mogelijk de maten vastleggen. Nokvolgers hebben een wat lastig te
definiëren vorrn, m ar er zijn twee punten die houvast geven, namelijk de boring van de

lagering en de nokvolger zelf die wat breder is dan de nok waardoor er origineel profiel
overblijft. (atthans brj mijn Terrot. Eerst een onderdeeltje gedraaid, zie C in schets met

een radius zo nauwkeurig mogehlk geltlk aan die van de nolwolger. Dit bleek R:8,85
mm. Dit met secondeldm zo nauwkeurig mogelijk overlappend op de nokvolger gezet err

de hardafstanden bepaald. Gevonden 5,20 mm. Aan de hand van deze maten werd een
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hulpsrukje geknutseld waarÍnee de opgewerkte onderdelen op rnaat geslepen werden. Dat
het nokvolgervlak parallel ligt aan de lagering is misschien het meest belangrijk. De
schets maakt hopelijk alles duidelijk.
Nu de nokkenas nog. Het grootste probleem is wel de vertanding die nogal geleden heeft.

Met C wordt de verplaoÍsing rtchfing steen bepaald.
Met de stelschroeven wordÍ de nokvolger gepositioneerd.

Slijpen door zwenkbeweging van E.
Met F in gaÍ II kan de andere kant van de nokvolger geslepen worden.

Al enige tijd denk ik er over om er enige te maken, maar eenvoudig is dat niet en er is
nog zoveel te doen.
Bij de laatste beurs in Barneveld (november 98) stond bij een handelaar, wat achteraf een

Magnat Debon blokje 250 cc zrjklep bleek te zIjn. Hoewel ruet compleet, zag het er niet
slecht uit, gave cilinder, mooi aluminium. Ik heb het gekocht en m'n zwager ermee laten
sjouwen. (waarvoor nogmaals hartelijk dank). Thuis onmiddellijk de aankoop gedemon-

teerd en wat bleek: nieuwe 
^\ger, 

cilinder gehoond, nieuwe kleppen en prima nokkenas
plus nokvolgers. Het zit dus ook wel eens mee. . .

EigerÍijk zonde om te slopen voor de onderdelen. Misschien toch maar eens

11
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Versl(euteld)ag Bussum

Op zalerdag 27 februart U99 was het voor de tweede

keer zover: de tweede sleuteldag van de CFM. Er was

een heerQjke opkomst 37 mensen geteld, exclusief

"begeleidende dames". Niet verkeerd. In grote liinen
verliep de dag hetzelfde als vortg jaar. Al vrti vroeg
stroomden de mensen binnen.
Onder het motto: beter laat dan nooiÍ . . .

Paul Jonkman

Dit keer kwamen een aantal
mensen met handen vol
spullen om te ruilen en te

verkopen. Er was een aar-

dige handel van allerlei
onderdelen. Dit voldoet
zeker aan een behoefte.
Door de grote opkomst
moesten we de zaal meer
dan twee keer zo groot ma-

ken. Dit deden we door een

scheidingswand te verwij -

deren. Zo kregen we een prachtige leshoek (met grote tafels) en een andere hoek met

documentatie, onderdelen en niet te vergeten de bar. Er was royaal koffie. Tussen de

middag konden de warme en koude lunchhappen worden opgehaald. Een prima ruimte,
geregeld door superregelneef André Krtiger.
Iets rn tien uur gaf de heer Wildeboer de aftrap. Velen weten dat het dan over de

magische vonken gaat. Hoewel de accu-bobineontsteking de voorkeur heeft, dit nanrurlijk
vanwege de kwaliteit van de vonk, kan hij ook met vuur en vlam vertellen over de

wetenswaardigheden van de rnagneetontsteking.

Ontstekingen
Een paar tips en wetenswaardigheden over "voor-oorlogse ontstekingen wil ik u niet
onthouden.
- Gebruik nooit een moderne bougiekap. Daar zit eenweerstand in. Deze weerstand dient

om ongestoord radio en tv te ontvangen. Voor orue installaties niet goed, soms zelfs

schadelijk.
- Hou bij het testen niet de bougiedraad tegen de cilinder. Sommigen onder ons laten dat

hun vrouw doen, mrar dat maakt niet het verschil. Neem een oude bougie en buig de

elektrode een eind uit. Denk dan aan 4 mm. Als er nu brj het trappen een krachtige vonk
overslaat, dan weet je redelijk zeker dat de vonk stèrk genoeg is onder hoge druk bij de

aanrvezigheid van benzine.
- Zorg dat de magneet goed massa maakt met het frame. Met name nieuw gespoten en

geepoxeerde frames kunnen wel eens slecht Ínassacontact hebben met de "magneet".
- Zorg dat de magneet recht uitgelijnd gemonteerd wordt.
- Zorg dat de montagegaten niet uitgelubberd zijn.
- Zorgbij tandwiel-overbrengingen ervoor dat de tandwielen niet te diep op elkaar
ingrijpen. Dit geeft ernstige slijtage aan de lagers van de magneet.

- Een nieuw gewikkelde spoel bevat dunner draad. Er kunnen dus meer windingen op.

Een gereviseerde rnagneet kan dus een hogere vonkspanning leveren. ))

Lees verder op blz. 19
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Jaarverslag CFM 1998-L999
Meestal:
- wordt een jaarverslag gemaakt door de secretaris namens het bestuur
- bevat het een droge opsomming van gebeurde feiten, die iedereen al kent.

Bij ons dus niet. Hier doe ik het, net als vorig jaar, op mijn manier; wel geeft het
de bestuursgedachte weer.
We hebben dit jaar een aantal happenings meegemaakt, waardoor de deelne-
mers het zogenaamde clubverband weer hebben kunnen proeven: de Sleutel-
dag, de jaarrit, Montlhéry, de vergaderingen, de 'Peu de Tout's, de Eerbeekrit, de
Veteranendag in Woerden, de vertegenwoordiging op de beurs.
Om samen te vatten: alle genoemde happenings waren voor wat betreft hun
specifieke doel een succes, het verstrekken van informatie, het bevorderen van
de clubband tussen de leden en het bieden van een communicatiemogelijkheid.
Bij het archief wordt nog steeds aan uitbreiding gewerkt. Het is een forse klus om
alles te venrverken en te catalogiseren. Ook de technische kennis breidt zich uit,

ook onder de leden. Er is verder een behoorlijke lijst van bedrijven, particulieren
en leden als antwoord op de vraag: 'wie kenUkan wat'.
Te zijner tijd knlgt u te horen hoe een en ander onder de leden wordt verspreid.

Zo kabbelen we voort en komen we telkens een stukje verder.
Natuurlijk kost het regelen, organiseren, schrijven, telefoneren en redigeren veel
tijd en moeite. We hebben alles niet kunnen doen, wanneer de mensen, niet in

het bestuur zittend, op een vraag om steun spontaan reageerden met: "dat regel
ik". lk denk aan Bussum, Veenendaal, Montlhéry enzovoort. Dus, Hans, Paula,
Janien, Gerdy, Wim, Jan, Krijn, Grjs, André, Nico, Peter, Henk, Bas en nog meer.

ómstreeks de Kerst zulten wij hen nog bedanken voor hun inzet.
Apart wil ik Wim Faber uit Zeewolde nog bedanken. Van veel leden hoor ik het
verhaal over het missen van een (motor)onderdeel, maar het eind van de story
was "Maar toen heb ik die man in Zeewolde gebeld en die wist nog" . (En

hij vindt het zelf ook leuk; alleen had hij de vragen graag per brief. Hij krtlgt
namelijk op de meest ongelegen tijdstippen een dik oor van de telefoon!). Een
terecht erelid.

De doelen, die de vereniging zich in de statuten en in het jaarverslag van vorig
jaar heeft gesteld, zijn niet veranderd. Nog steeds werken we aan het archief,
proberen we de happenings te verbeteren en staan we de leden met raad en
daad terzijde. Natuurlijk Íilosoferen we over de toekomst (De rit Parijs-Pyreneeën*
Parijs, een sleutel/werkruimte voor de vereniging, speciaal gereedschap)

Alleen als vereniging kunnen we iets bereiken. Hiermee bedoel ik, dat meer leden
zich hard zouden moeten maken om iets voor het geheel te betekenen. Vaak
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komen alle regelingen terecht op de schouders van een stuk oÍ tien leden (altijd
dezelfde) en de diverse leden van het bestuur.

Echter, hierbij de hand in eigen boezem stekend: Schakelen wij de leden wel
genoeg in en zeggen we niet te snel: 'dat moeten we even regelen'? lk heb de
oveftuiging dat, wanneer we de andere leden vragen om iets te doen, zij dit best
willen en kunnen. De vragen om steun moeten echter wel uitgezet worden. Dit
willen we volgend seizoen meer gestalte geven.
De plannen zijn:
- Het verspreiden van 'Peu de Tout' op vastgestelde data;
- Het verspreiden van gecatalogiseerde gegevens uit het archief;
- Het deelnemen aan 'Rosmalen' in plaats van Vehikel;
- Evalueren en verbeteren van de Sleuteldag(en);
- Vergroting van het'clubgevoel'door meer leden in te schakelen bij alle

clubevenementen;
- Het scheiden van de secretariële werkzaamheden, het archief en de redactie

van 'Peu de Tout' naar (in tijd) aÍgebakende werkzaamheden
- Het vergroten van het aantal deelnemers aan de clubevenementen (bijvoor-

beeld door het verlenen van 'sleutelsteun' door een aantal personen).
- Het uitbreiden van de onderdelenseruice, waarvan de leden met "voorrang"

kunnen proÍiteren.

Als de leden dit jaarverslag met de genoemde plannen goedkeuren, is dus ook
het beleid voor de komende tijd bepaald.

Rest mij nog u allen te bedanken voor uw steun in het afgelopen seizoen, u een
goedegezondheidtoetewenseneneencreatievewinter'<>

Ton Dorland (vz)

Jaarverslag van de penningmeester
Het eerste wat opvalt als we de begroting van vorig jaar vergelijken met de
realisatie is dat de evenementen zoals de jaarrit en de sleuteldag zichzelf
grotendeels betalen. Van een financiële aderlating voor de clubkas is geen
sprake. De kosten voor drukwerk en verzending zijn redelijk stabiel.
De verkoop van documentatie en boeken is boven verwachting.
Onder de post overige kosten moet u denken aan assurantie-bank-kamer van
koophandel en dergelijke.
Het banksaldo per 27 september 1999 bedroeg f 3.392,52.
Uwpenningmeesterzietgeenaanleidingdecontributieteverhogen.<>
Henk Kaajan.
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Agenda jaarvergadering CFM 13 nov. L999
Hierbij nodigt het bestuur van de CFM u van haÉe uit tot het bijwonen
van de jaarvergadering van de club.
Tot het begin van de vergadering (14.00 uur) kunnen kandidaten zich
aanmelden voor de functie van secretaris. Het bestuur stelt Hans van
der Greft voor als kandidaat voor deze functie. Bij meer dan één
kandidaat zal er een schriftelijke stemming plaatsvinden.

0. Kennis maken, informeel bijpraten en dia-presentatie (13.30 uur) over de
nieuwste aanwinsten van uw CFM-documentatiecentrum

1. Opening jaarvergadering (14.00 uur) en vaststellen agenda
2. Verslag jaarvergadering 7 november 1998
3. lnvestering CFM in een onderdelenservice

4. Financiën:
- Verslag kascommissie
- Verkiezing nieuw lid voor de kascommissie
- Financieeljaaruerslag. (Zie Peu 30)
- Begroting 1999-2000 (Zie Peu 30)

5. Jaarverslag CFM (zie Peu 30)
6. Bestuurszaken:

- Uitbreiding van het bestuur
- Verkiezing secretaris
- Herverdeling taken binnen het bestuur
- commissies en werkzaamheden

Club ^ À

ffïn" ffi
ííYí1

7. Opsomming belangrijkste bestuursbesluiten. (de notulen zijn openbaar en
dus op te vragen btl de secretaris)

8. Aanschaf boeken
9. Aanschafdocumentatiemateriaal (zie reservering 1999-2000)

10. Aanschaf onderdelen (de sluitingsdatum onderdelenbestelling Motocyclettis-
te via Ton Dorland deze middag)

11. Peu 31: Nieuwe inventarisatie van motormerken en motortypen onder leden.
Tevens zal de lijst met uitbreidingen van het archief opgenomen worden in

deze nieuwsbrief.
12. Oproep tot betalen contributie voor komend jaar (Henk Kaajan)
13.
14. Rondvraag

P. Jonkman (secretaris)15. Sluiting
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Verslag Jaarvergadering CFM 7-LL-1998 Barneveld
Aanwezig: ruim 40 leden. Afmelding van J.Stomp.

0. Kennis maken, informeel bijpraten en dia-presentatie (13.30 uur)van het nieuwe
museum van Claude Reynaud bU Pont du Gard. Duur van de voorstelling 20 minuten.

1 . Opening jaarvergadering 14.05 uur door Ton Dorland
2. Financiën:

- Verslag kascommissie; Hans van der Greft verklaarde dat de stukken in orde
bevonden waren. Décharge voor Henk Kaajan voor boekjaar 1998.
- Verkiezing nieuw lid voor de kascommissie: Jan Horsman; Hans van der

Greft voor tweede jaar.
- Financieeljaarverslag is zonder op-of aanmerkingen aangenomen.

3. Jaarverslag CFM (zie Peu de Tout no 27) ls zonder op-of aanmerkingen goedge-

keurd.
4. Bestuur:

à:ï:ËffJ*?:;:':ru*::i.ï;ffï:i:HËf,i[ï:Ë'^?ïHí'3,:,:
$:?o?"1?,ln';,: ffi [::í,',ïisif 'ffiï * u; u n ( p m ), R o b steve r m a n s
(algemeen bestuurslid)

5. Financiën vervolg:
- Begroting 1998-1999. Een (gewijzigde begroting) is met enige toelichting

maar zonder wijzigingen goedgekeurd door de vergadering.
6. Opsomming belangrrlkste bestuursbesluiten. -De jaarrit wordt opengesteld voor niet-

leden met een Franse motorfiets. Het afsluitende diner blijft alleen voor CFM-leden. -

Er wordt bescheiden reclame gemaakt voor dit evenement, btjv. in "Het Motorrijwiel". -

De CFM blijft zich op Vehikel presenteren. Overige bestuurs-besluiten komen terug in

dit verslag.
7. Aanschaf 12 restauratieboeken Fenautrigues Terrot 350. (Op voorraad btj de CFM,

dus ten laste van de CFM)
lntekenen voor de collectieve aanschaf Peugeot-boeken van Bernard Salvat. (bestel-

ling gaat buiten de kas van de CFM om; er wordt geen voorraad aangelegd)
8' lnzetvan'"d;:rH'ïtó 

u"n een commissie steutetdag Bussum 2T februari 1999.
R.Kwist, T. Dorland, H. Stomp en J.v Doorn, . . . .

Commissie jaarrit 1999: Hans van. der Greft is organisator. Krijgt daarbtj
ondersteuning van het Bestuur van de CFM.

Vehikel maart 1999: Vr. S. Wensveen, H. vd Greft, T. Dorland.

VrlZa lZo. n. Tobias, R. Kwist. ZalZo: F. Rurup. YrlZa. A. Putter

Za. Reserve: F. Evers. Nog in te delen: A. Kruger, JC Dragt, P.

Jonkman, R. Stevelmans, H. Kaajan, H. Stomp, J.v Doorn, H. vd Ham . .

9. Aankondiging jubileumboekje CFM over Magnat Debon.
10. Nieuwe inventarisatie van motormerken en motortypen onder leden met de afspraak,

dat de hlst niet onder de leden verspreid wordt. lnformatie is bl.1 het Bestuur opvraag-

baar.

Sluiting 15.00 uur. P. Jonkman (secretaris)
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Concept verslag ter goedkeuring aan de jaarvergadering; tevens voorstel begroting 2000

De definitieve versie wordt geplaatst in Peu 31.

Boekjaar 1998-1 999; begroting í 999-2000
Baten begroting 98-99 Realistatie 98-99 Begroting 99-00

contributie
documentatie
jaarrit

sleuteldag
clubwinkel
verkoop boeken

uit reservering

Lasten

clubblad drukkosten

vezendkosten
archiefbeheer
sleuteldag
overige kosten

aanschaf documentatie tbv t

aanschaf boeken

onkosten jaarrit

fl 2.950,00
fl 50,00

fl 1.000,00
fl 300,00

fl 0,00

fl 750,00

fl 5.050,00

Begroting 98-99

fl 200,00
fl 1.000,00

Íl 200,00
fl 400,00
fl 500,00

fl 1.500,00
Íl 1.250,00
fl 5.050,00

voordelig saldo

fl 3.362,50
fl 160,00

fl 1 .170,00
Íl 400,00
fl 75,00

fl 1 ,150,00

fl 6.3í7,50

Realistatie 98-99

fl 320,00
fl 1,026,00

fl 200,00
fl 310,00
fl 765,00

fl 1.065,00
fl 1.500,00
fl 5.186,00
-fl 1.131,50
fl 6.317,50

fl 3,300,00
fl 200,00

fl 1.000,00
fl 300,00
fl 100,00

fl 1.500,00
fl 1.000,00
Íl 7.400,00

Begroting 99-00

fl 640,00
fl 1.200,00

Íl 200,00
fl 400,00
fl 860,00

Íl 1.250,00
fl 1.600,00
fl 1.250,00
fl 7.400,00
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Gezocht voor Terrot HSSP
kettingwiel 11 tanden voor da magneetaandrijving via
klepveren (haarnaaldveren)
kettingkast primaire aandrijving (HSSP of HSSG)
kettingkast secundaire aandrijving
voetsteunen voor de bestuurder
Peter Ilendrikx, Broekweg&,6097 AD Heel. Mail:

ketting door de nokkenas

rappe@wishmail.net

Te koop:
Automoto A9; 350 cc zijklepper 1928; zwartloranje, nieuwe banden, nieuwe remmen,
nieuwe ketting en tandwielen, ZM-kenteken, loopt perfect, lakwerk niet perfect.

Monet & Goyon 200 cc tweeta-lit zwart"lgroen, frame en spatborden poedercoated met

bies, tank gespoten, hand- en voetbediende velgremmen. Nieuw nikkel, geen papieren.

New Map 1954 125 cc viertakt beige, oudere restauratie, apart model met AMC blok en

monovering, loopt wel, de kickstarter werkt niet. Er ziln geenpapieren bij.

Motobécane 1925 ? cc lichte tweetakt in grondlak compleet op banden, kabels en

kettingen na. Entre-tube met op tank boven de framebuis een trommeltje.

Deze motoren wil ik het liefste in één koop wegdoen waarbij inruil/ruil mogelijk is, mits
het aparte leuke dingen betreft.
T. Scheepers, Biesputten 1, 6029 PV Sterksel (NB) (040) 226.30.78 of 06 - 21.54.66.23
Inlichtingen over deze motoren ook bii T. Dorland: (0341) 36.13.52

Te koop:
00-vet: rk zal enkele bussen meenemen rnar Barneveld. Zeer geschikt voor gesloten

tandwielkasten. Dit vet is durxrer dan O-vet. (het klotst als verse verf in het blik)
Paul Jonkman (055\ 323.26.67
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Yervolg vanblz. 12

LA MAGNÉTO
a bougie

srliltïrs-b0sGfl
Dynamo
Daarna kwam een vrij lang verhaal over de dynamo. Voor- en nadelen zijn besproken.
Ook hier een paar tips en wetenswaardilheden.
- Vervang het zekeringetje nooit door een stukje ijzer of aluminium. De zekering beveiligt
je dynamo tegen doorbranden. Dat doorbranden kan heel snel gebeurd zijn.
- Orue dyrnmo's zijn niet geventileerd. Daardoor geven ze veel minder vermogen af, dan
je op grond van de grootte zou mogen verwachten. Maar koelingssleuven zouden weer
een vochtprobleem kunnen geven. Zo dtcht mogelijk houden dus"

- Een dynamo kan rustig 80"C worden, zonder dat er iets beschadigt.
- Gebruik koolborstels van het zachte type. Deze zil1n zeer zacht en geven zwart af aan de

handen. De loopeigenschappen van deze borstels zijn het beste. De hardere 220Y borstels
hebben hele andere loopeigenschappen. Deze beschadigen de collector van onze oude

rnagneten. De borstels uit startmotoren met glanzende stukjes erin geleiden heel goed

(grote stroom/lage weeerstand) maar hebben zeer slechte loopeigenschappen. Niet
gebruiken dus.

Dynamots met een derde borstel
Dit type komt veel voor op onze Franse motorfietsen. Ze worden op verschillende
manieren geregeld. Het doel daarvan is de stroomleverantie een beede meer overeen te
laten komen met de behoefte.
- De derde borstel wordt vaak via een weerstand in de stuur-schakelaar afgeregeld. Als de

laadstroom groter moet worden, dan wordt de weerstand uitgeschakeld en is de derde
borstel direct verbonden aan Ínassa. In deze stand laadt de dyrnmo het beste.

- Als je vermoedt dat een dynamo kapot is, verbind dan de + met nassa. Er kan zo nooit

teveel warmte in de dynamo ontstaan. Let wel, verbind niet de derde borstel met Ínssa.
Dan heb je juist de grootste laadstroom.
- Als het laadcircuit het niet meer doet, draai dan niet meteen aan de stelschroefjes van de

sparuringsregelaar of de autonaat. Zoek eerst een echte oorzaak. Meestal staan die
schroefjes wel goed.

De droog sprankelende presentatie van Jaap Wildeboer in zijn onweerstaanbaar Noord-
Nederlandse accent e\ z'Ír glimlach moet u hierbij helaas missen. V/e hebben genoten< >
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Peugeot P108, P111 en PLL2
350-250 cc ziiklepper ééncilinders

De Peugeot zijkkppers van die pe-
riode zíjn goede machines. Indien
motorisch goed gereviseerd kunt u
met een gerust gevoel rondríjden.
I,{a iedere rtt hoeft u niet alles met-
een weer te controleren zoals dal
met sommige prestige motoren wel
moet. Let wel op de opeenvolgende
benaming van de modellen. Er be-

staan v erscheidene v erschillcn tus-
sen het ene en het andere model en

zelfs een ander jaartal op een an-
dere van het zelfde model. De
nachtrnerrte van de winkelier van
destijds zet zich voort bij de onbe-
kommerde amale ur re staurateur
van vandaag als de detaíls uitge-
zocht moeten worden.
Uit: Moto Legende No 82.

Vertaling: Henk Kaajan

De Peugeot Pl08, Pl11 en Pllz, geprodu-

ceerd mssen 1928 en 1939, zijn het symbool
van de Franse werlanotoren tussen de beide
oorlogen. Tegenwoordig rijden er nog velen
van, Ínaar nu uitsluitend voor ons plezier.
In 1926 werd de Maat schappij van Peugeot

fietsen opgericht, deze was onafhankelijk van
de autofabriek en de gebruiksvoorwerpen fa-

briek. In dat tijdperk was het strijdros van de

nationale motorproduktie de 350 cc ééncilinder
met zijkleppen, maat Peugeot produceerde

deze niet.
Datzelfde jaar kwam ingenieur Kunnel, een

oud medewerker van Gillet-Herstal. Hij werd
belast met het veranderen van het gilruna en

de creatie van nieuwe modellen. De eerste van
de serie was de " Motocyclette 350 cm", die
de P104 werd genoemd en in 1927 verscheen.

Toen reeds bevatte deze al alle kenmerken van
de Peugeots zijkleppers, geproduceerd tot de

oorlog. @lokrnotor, druksmering, voorzien van
rollagers en magneetontsteking) Ze werd ver-
vangen n 1928 door de P107, een moderner
concept met een zadeltank. Het was ook in

1928 dat de P108 verscheen een250 cc die zeer verschilde van de P107 en welke in de

Peugeothistorie zou blijven tot 1939 in verschillende uitvoeringen.
Peugeot P108; 250 cc

zijklepper; vanaf
1928 geproduceerd.
Dit is een belangríjke
stap van Peugeot in
de markt van de lich-
te viefiakten want
vanof, 1925 hadden

ze geen 250 cc meer
gemaaW. En die laal-
ste was nog een twee-
talet ook, de SP.
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Deze zou aan de wieg hebben gestaan van een 350 cc genaamd Pl11 en later de Pl12. De
familie 108-111 is niet de meest eenvoudige want zij sluit zich op in twee modellen, de

P108 van1.928 tot 1933 ende Pl11van 1931 tot 1933.

In Motos Peugeot van B. Salvat meldt o.a. nog het volgende: Op de Salon vnn

het voorjaar doet nog een aanvullend model zijn intrede, met een andere. boring
(9 mm meer dan van de P108) de 4 CV légère Qpe Pl I I (bij Aiglon de A 511,

bij Griffon de G51I). Veel economíscher geconstrueerd dan de P107 werd deze

valse 350 (327 cc precies) tegen een lagere príjs verkocht. In het begin had de

motor een middelmntig weggedrag dat werd veroorzaakt door een te líchte
voorvork van geperste plaatstalen delen, geërfd van de P109 en de Pl10. Vanaf
de Salon in oktober 1932 werd er gekozen voor een wat verbeterde voorvork met
buizen. De PI I l is niet langer dan drie jaar geproduceerd geweest"

35O cn3" III,OC-DIOTEUJÈ' if TItlIID.rit
ll vitr:sses. Strup.rpes larerales AI.'..rge 70 Íï) n')

Cr-ir,s.: E5 rn,rn linrlrrayu$e t a crr:res íoírcÍri,r)-
rr.rnr dans I'hurle -- Grnissagc uutorn:rtit;ue
par r.ompe intérretrre Puissunce Ílseale t
{ CV - Carh'e t rrran,,lulé toui en ilcic'r ;ivcc pourre
íor;]cc. -- FOfffehe : en acrcr. a ptrrdllelogrilmnre
lr ressorts de rracrrorr ltrrnelès. Arnortisseul.s
de srr.sperrsion et de directiorr.
l'rcin de diretrtion. ]-r.eins r à raÍÍ,r -

borlrs. de.grarrde puissrnce, reÈlirf.r!-s a la n',.rn.
Pneu.s 2 )9,.: ,\,5 Silenr:letrx s de s.r,,rrd
volunre í)È írerí)JÍrr t .rs le nrorL-irr, --- IDiètt s de
borrlonnerie pirrkerrsérs cu clrrcm.:cs

Err supplémenr : Eclairage éÍcctrrque par alrernareur
i.)u pitr dynarn,r-biit(erre (avec ilvLrrtisseur élecrriquer
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De Aiglnn 80, de tweelíngzus van de P108. Dit is een model uit 1935. Het model van
GrtÍïon is de G80 en van de Automoto de 415.

1934 is het jaar van de veranderingen brj Peugeot. In dat jaar begint een tomeloze serie

veranderingen in het gamma 108-111. Varnf 1934 tot 1939 zijn 14 modellen van de P108

en de PIlz (nieuwe benaming voor de Pl11) elkaar opgevolgd. Dit is een ware nachtmer-
rie voor de winkeliers, die cliënten en monteurs op een dwaalspoor brengt.
Temeer daar Peugeot ook 175 cc,220 cc en 500 cc zijkleppers en niet te vergeten
meerdere modellen van de 350 en 500 cc kopkleppers produceert.

Motos Peugeot meldt nog dat de Pl I I met nog weer 2 mm werd opgeboord tot
de Pl12. Dit werd gedaan om de oude en zeer succesvolle Pl07 een nieuw leven

in te blazen. De eerste P107 was al van 1928. De eerste PL12 had dezeffie
technische gegevens als de Pl08 van datzeffie jaar.

Een Peugeot ziiklepper tegenwoordig
Die dappere zijkleppers zouden zich laten gelden in
grote wegwedstnjden zoals Parijs-Nice, de Tour de

France of Parijs - Pyreneeën - Parijs. Maar eind
1936 wordt het klimaat bedorven; de verkopen
stagneren en in 1939 is het afgelopen met de Peu-
geot viertakten. Gelukkig zljn er vele modellen nog
overgebleven. De Peugeot zijkleppers van die peri-
ode zijn goede machines. Indien motorisch goed

gereviseerd kunt u met een gerust gevoel rondrij-
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den. Na iedere rit hoeft u niet alles meteen weer te controleren zoals dat met sommrge
prestige motoren wel moet. Let wel op de opeenvolgende benaming van de modellen. Er
bestaan verscheidene verschillen tussen het ene en het andere model en zelfs een ander
jaartal op een andere van het zelfde model. De rnchtmerrie van de winkelier van destijds
zet zich voort bij de onbekommerde amateur restaurateur van vandaag als de details
uitgezocht moeten worden. Gelukkig bestaan er grote hoeveelheden onderdelen en

documentatie. De Peugeot clubs zijn bijzonder actief met de herdruk van catalogi en

herfabricatie van onderdelen. Vive les Populaires!

lloe zlin ze te herkennen?
1928 P108 met cilindrische uitlaat aan de linkerzijde

schakelped aal aan blokmotor en buizen parallellogram voorvork

lg2g Citindrische uitlaat achter de motor.

1930 Halverwege het jaar komt de versnellingshandel aan de tank, nieuwe type

uitlaatdemper.

1931 Visstaart uitlaatdemper. 350 cc versie van de P108 gerntroduceerd gernamd

P1 1 1, verschil met de P108 is de plaatíjzeren voorvork en de aanwezigheid van

een tweede gereedschapskistj e eveneens v at plaatrlzer .

1932 De P108 krijgt nu
ook een plaatijzeren
voorvork en het ge-

reedschapskistje van
de P11 1.

Het dekplaatje voor
de kleppen wordt
verchroomd.

1933 De Pl11 krijgt een
parallellogram voor-
vork van buizen en

een uitlaat met groe-

ven. Beide motoren
hebben een nieuw
kleuren patroon"

#- s$g

l)3?.1. ,r..vrr.'!. fÊí"í:-r< -Íf?(*ïËip\èt,. 4 irj,".1F:;. .:È yiy:;i,;i:*.,i.

GrtÍlon G511 uit 1933 met een voomork van buizen"

ï934 De P108 wordt vervangen door de 108 S en de 108 L" Nieuwe voorvork met één

veer, een gedrongen nieuwe benzinetank, een nieuw kleuren patroon en een

nieuwe kentekenplaat houder. De L verschilt van de S door zijn dubbelbediende
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carburateur en veel
meer ver chÍoom de

delen. De P111

wordt vervangen
door de 112 S ende
ll2 L (zelfde uit-
voeringen als de
108 S en 108 L)

1935 De 108L is uitge-
voerd met twee ge-

reedschapkastjes.

te36 De 1 08 Ar maakt i:y:,:::: :i,lili; i:,ïi::íÏ::':;,H::,i:":::*
het gamma van de concumentie, de A80 en de P108, tegen een lagere prijs
108 S en L com- verkocht. Alle genoemde Upen ziin viertakten.
pleet (economischer

model; geen stuurdemper, kleinere benzinetank en cilindewormige uitlaatdem-
per) 112S en L worden 112 RT en ll2 RL waaraan een goedkopere versie wordt
toegevoegd, de II2 AT, zelfde uitvoering als de 108 AT. Een nieuw ketting-
scherm uit één stuk en nieuwe knie rubbers op de ll2.

1937 De 108 AT blijft in produktie maar de 108 S en L zijn vervangen door de 108

AP en 108 AL. Deze verschillen veel van hun voorgangers want de aankleding

is anders alsmede de dempers, de koppelingsplaten en de voorvork. De 112 AT
en de RL ondergamdezelfde veranderingen terwijl de ll2 RT uit productie

wordt genomen.

1938 De 108 blijft ongewijzigd behalve de uitlaatdemper die zijn visstaart krvijtraakt.
De ll2 RL blijft inproduktie, de Il2 AT verdwijnt en de 112 RT is weer terug

in de catalogus.

1939 De 108 wordt 108 T en 108 L en de 112 wordt Il2 t en Il2 L. Nieuwe demon-

tabele uitlaatdempers .

.:rf;.;ji

,i$:

{1,
li

{.t

':.:+x-

Technische gegeYens
Model

Motorblok
Boring x slag
Inhoud
Gasaanvoer
Ontsteking
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Peugeot P108(1928)
L(1e3e)
Blokrnotor ééncilinder zijklepper
61 x85mm
248 cc
1 carburateur Zénith, Gurtner of Amac
Magneet

Peugeot PLlz

72x85mm
346 cc



Smering Wet sump met tandwielpomp
Prim.transmissie Ketting in oliebad
Koppehng
Versn.bak

conisch
3 versn. hand
hendel op blok

meerv.platen
3 versn. hand
hendel aan taÍlk

Parallellogram
met l drukveer
2 zijtrommels
170 mm

125 kg
95 lír/h

Sec.transmissie Ketting
Frame

Vering voor

Remmen

Banden
Tankinhoud
Gewicht
Max.snelheid

onderbroken stalen enkele wieg met
ruggegraat ligger
Parallellogram met
2 trekveren
2 zijtrommels
130 mm
26 x3,5
10 liter
110 kg
80 lffr/h

Onderdelen
Vergeet niet dat het merendeel van de Peugeot motoren in
dezelfde periode zijn geproduceerd als Automoto of Griffon.
Dus een Peugeot P108 werd een A15 bij Automoto. Praktisch
voor onderdelen!

Trucs en slimheden
Tandwielen: Let bijzonder goed op de juiste afstelling van de tandwielover-

brenging van de nokkenas- bediening en de rngneet.
Smering: Vermijdt synthetische olie. Deze olie is niet geschikt is voor

dit type motor. Een goede klassieke (minerale) olie is voldoen-
de maar vervang deze wel elke 2000 km"

Onderhoud: Elke 5000 lcm de motor ontkolen en alle draaiende delen
smeren, let vooral op de voorvork.

Afstelling: De voorontsteking 6 á7 rlm voor BDP, de onderbreker-ope-
ning is 0,3 mm. Neem voor de klepspeling 0,4 mm.

Boeken
Toutes les Motos Peugeot, le cataloque des cataloques, deel 1

1898-1929 en deel 2 1930-1939; Claude Reynaud; uitgegeven
door de auteur.
Motos Peugeot, 1898-1998, 100 ans d'histoire, Bernard Salvat
& Didier Garureau, Uitgeverij: EBS, Charnay-les-Mácon.
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Clubs

1

Internet

L'aventure Peugeot 75 Avenue de la Grande Armee 75116
Parijs

Moto-Club Nostalgie Peugeot Maison des associations
84270Vedenne (F)

Moto-Club du Lion 1 Alee du Coteau 77400 Saint-Thibault
des Vignes (F)

http : //www.multimania. com/mtclion

Museum
Musee Peugeot, Carrefour de I'Europe, 25600 Sochaux (F)

Alle aÍbeeldingen uiL Motos Peugeot; Bernard Salvat

LE lïlII TTUR RTNOTh|EIIT - LES PLU$ \,ITES

IllutuoUuÍsttus NRMillI
corttf ensrtle ,tr-sà Clruírtes, sttt' I?ossn.ls

REFROIDISSEMENT PAR EAU AI/ES RADIATEURE A AILETTES

Fourcqe éla5tique ratiorlqelle

PREMIERS PRIX DANS LES GRANDES EPREUYES

sur pistes et sur routes

P. BRUNEAU &. Ci', 12, Rue Victor-tlugo, Tours
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30-31 Oktober 1999

13 november 1999

I3-I4 november 1999

20-21november 1999

28 november 1999

3-5 december 1999

5 december 1999

19-21december 1999

januari 2000

26 februari 2000

10-12 maart 2000

8 april 2000

voorjaar 2000

18-20 augustus 2000

(ontbrekend e data zullen

Ruilbeurs Hooglede (B)

Onderdelenbeurs Barneveld I Jaaw ergadering CFM
Ruilbeurs Herselt (B)

15e Bourse d'echanges Moto Anciennes
Monclar-de-Quercy (82) (Fxprès de Montauban)

Marches Motos du Pont du Gard (F)

Moto Salon, Parc Floral de Paris (F)
Retro Moto Beurs Aarschot (B)

Millennium Vehikel Utrecht

Rosmalen / de CFM is aanwezig met clubstand

3e sleuteldag CFM Bussum

Vehikel 1 Utrecht (onder voorbehoud)

Motorbeurs Barneveld / tevens biipraten in Sporthal CFM

Montlhéry (F) / de CFM is aanwezig (kamperen)

Vehikel 2 Utrecht

verschijnen in het decembernummer van Un Peu de Tout)
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Informatie vereniging CFM
Doel: Het verspreiden van kennis over Franse mo-

torfietsen, vertalen van teksten, elkaar helpen en

stimuleren en als het kan, er nog wat leuke contacten

aan over houden ook. We organiseren enkele bijeen-

komsten, een jaarrit en we beheren documentatie in
een documentatiecentrum.

De nieuwsbrief verschijnt onregelmatig ongeveer vier
keer per jaar. Informatie over Franse motorfietsen

kan worden bemachtigd door gebruik te maken van

het documentatiecentrum. Leden kunnen ook (het

liefst) schriftelijk hun vragen stellen bij onderstaande

adressen met een *.

Voorzitters: Ton Dorland, Veldstraat 15,3881 JM Putten. (0341) 36.I3.52

Secretariaat en eindredactie nieuwsbrieven*: Paul Jonhnan, Zorurenbergstraat33,
7384 DK Wilp-Achterhoek (055) 323.26.67

Penningmeester 8: HenkKaajan, Schelpkreek9, 8032J8 Zwol\e. (038) 454.43.40

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

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

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

Rob Stevelmans, Asselsestràat 178,7311 EW A'doorn (055) 522.11.70

Ledenadm.: 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 jaar.

Geld overmaken: 377 .32.84.80
CFM, Schelpkreek 9, Zwolle

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

Redactie Nieuwsbrieven :

Paul Jonknnn (eindredaktie, opmaak), Jan-Coen Dragt, Henk Kaajan, Rob Stevelmans

Peter Mosseveld.
Kopij: Getypt of geschreven, nog liever in Word, WP of ASCII, het liefst E-mail.

sruitingsdatum kopii: Uiterlijk ma. 20 december 1999 of bel!

E-mail-adres: PAGAR@CAPITOLONLINE.NL


