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Van de voorzitter
In deze vakantieperiode zijn er weinig nieuwtjes te vertellen. De meeste mensen onder
ons zijn aan het bruinbakken (mits inde meer in het zuiden gelegen landen verblijvend)
of zittên op een verregende camping zïch af te vragen, waarom zij rn een vlaag van
verstandsvèrbijstering besloten hadden om toch maar in Nederland te blijven. Jammer.
Voor hen, die om bepaalde redenen in ons o zo mooie kikkerlandje (als het mooi weer
is) moesten btijven vind ik het triest en wens ik in ieder geval een mooie nazomer toe.
Ir{atuurlijk zijn er in deze periode veel ritten te rijden; de meeste weekenden kan een
keus gemaakt worden uit meerdere mogelijkheden. Ikzelf heb een mooie rit gehad in
Belgié met een paar andere mensen (zie elders in het blad), ben naar de historische
races in Barneveld geweest, waar ik natuurlijk een redelijk groot aantal leden ben
tegengekomen (de 6eurs bij het circuit wordt steeds groter; wordt een concurrentie van
de beurzen in de Veluwehal), ga naar de Eerbeekrit op 20 aug en hoop u allen te
begroeten op onze eigen Jaarrit op 2 september in Nieuw-Weerdinge, waar ons een
mooie route door hef Drentse - en Groningse landschap staat te wachten, afgewisseld
met een museumdo{p, een ander museum, een barbeknoei en nog wat andere leuke
dingedes. Zo; ik heb een zin van negen regels in elkaar geschroefd. Hoezo, Nederland-
se taal?
In ieder geval rijden er twee leden mee, die jarenlang aan hun motor hebben gerestau-
reerd. We hebben er wel grappen oveï gemaakt. De motor van Rob Stevelmans loopt
uiteindelijk (en goed); verder heeft een ander lid het (volgens mij) maximale aan
perfectionisme in restauratie bereikt. Een stukje hiervan hebben we al tijdens een
Sleuteldag kurmen zien. Weet u al wie?
De verkoópdag van de Peugeot-onderdelen in Wilp heeft niet helemaal opgeleverd wat
wij hadden gehoopt. Ik denk echter toch, dat wij uiteindelijk wel uit de kosten komen
vah onze investering. Ook op beurzen gaan we wederom de onderdelen te koop
aanbieden. Het gaat goed komen. Alle mensen van het organiseren van dit deel van
onze activiteiten: hartelijk dank! Het was nog gezellig ook!
Verder heb ik ook nog iets te roepen over Montlhéry. Zít mij dwars. Moet ik effe
kwijt.Een beetje verregend; een schitterende dag op de zaterdag en een terugreis op
zondag in de stromende regen. Het motorgebeuren zelf was als vanouds; ik heb
wederom genoten en ga volgend jaar weer. We doen het volgend jaar echter anders.
De mensen, die in de boerderij sliepen (10 maal) en de mensen op de camping leidden
een gescheiden leven. Sommigen wilden dit zo; anderen wisten gewoon niet eens van
etkaárs bestaan. Zo kwam ik op de zondagmorgen voor mijn vertrek mensen tegen, die
ik helemaal nog niet gezien had op de dagen daarvoor. Deze'onzorgvuldigheid' van
mijzelf trek ik mij persoonlijk aan; ik heb hier een steek laten vallen en ik was later
blij, dat ik nog een extra rondje over de camping had gemaakt.
Xu heb ik de vrijheid genomen (zie de aanhef van dit artikel) om met de fam. de

Koning (de bezifter van de boerderij en camping) af te spreken, dat hij volgend jaar
voor 25 man onderkomen heeft in de boerderij, waarbij er gebruik kan worden
gemaakt van een centrale keuken en een gezamenlijke zitkamer. Deprij zen zullen
wederom liggen op + 25 gutden per persoon per nacht, dus daarvoor hoef je geen tent
te bouwen. Éet op 1 locatie verblijvicnzàI ook beter zijn voor de homogene promiscu-
iteit van het geheel (zoekt u dit op?) en dat is mijn streven.
Gaan we dan met een aantal klassieke/antieke/vintage/oude motoren en organiseren we
daar een rit? Roept u maar! Gaarne antwoord op de jaarvergadering tijdens de Barne-
veld-beurs op 11 november.



Tot slot: ik (maar ook de rest van het bestuur) roepen van alles, maar krijgen in het
algemeen weinig commentaar. Graag hadden we in dit blad reacties gezíen, suggesties,
voorstellen en meningen, zowel positief als negatief!
Ik wens u allen:
- een goed.e gezondheid
- een moore Írazomer
- veel (rij)plezier.
Greut'n uut Putt'n

Nieuwe titels CFM-[)C
Laatste wijzigingen:
a Motos d'Hier (= H) No. 24, 25,26,27
a Moto Cyclettiste (- CM) No. "Spécial Hors Série", No.13,

l{o.20, No.21, No.26, No.29, No.32, No.33, No.34, No.36,
No.39, No.52l53, No.56, No.57, No.60.

a Moto Revue: een stapel van ongeyeer 15 cm met Moto Revue's
van het tweede deel van de jaren 30 (nog niet opgenomen in de
lijst).

Motos d'Hier
H24,1 Dollar LSS 1928; presentation; foto's, tekeningen en beschrijving (12-la)
H21.2 MGC 600 cm3 'n,iercilinder kopklepper; foto linkerzijde
H24.3 Prissonnet; Pierre -; bourver van scooters en zijspannen; 6 foto's en enkele teke-

ningen (24,25)
H24.1 Terrot NN 500 cm3 l914; foto (27 midden)
H24,5 Moto Rer,ue; "IJne evolution permanente"; de ontrvikkeling van het motorblad -.

(2e-3r)
H25.1 Gnóme & Rhóne dossier 83, Ml, M2, CMl , CIli4Z des années trente; veel foto's

tekeningen (27-32)
H25.2 Peugeot TTll2 1939 350 cc; militaire / terrein motor (4-5)
H25.3 Simca; La Se'n'itame 1939 350 cc trveetakt trveecilinder, foto, tekeningen, beschrij-

ving (6)
H25.4 Hir.ernale à St Maurice I'Exil; Dégommage dans les cótes du Rhóne; verslag rvin-

tertoertocht (20)
Terrot RGST 500 cc met prachtige bak "Bufflier Hurricane" van J.P. Camuzard'
kleine foto (20)

H25.5 Monet & Go.von MAG 350 cc racer met zijspan eind jaren 20; bereden door F.
Gaussorgues; kort r,.erhaal met drie foto's (25)

H26.1 ABC "Spéciale Barthélémy" 398 cc 1919; presentation/essai (l - 4 - 5 - 6)
H26.2 Peugeot S57C 1958 scooter ; foto's, tekeningen, beschrijving (29 - 32)
H26.3 Mur de la Mort; Le *; stijle rvand, posters, beschrijving (14-15)
H26.4 Sa Sou Pap 350 cc 1928; kleine foto linkervoorkant (27; linksonder)
H26.5 René Gillet 750 cc 1924', kleine foto linksvoor (28; middenboven)
H27 .l Nerv Map tlpe Sol1'to tri, presentation/essai ; driewielig vrachtrvagentje tweetakt

eencilinder met luchtkoeling 199 cc (12-14)

Zie voor vervolg blz. 14



In de Moto Legende van
november 1997 stond een
artikel over de 125 cc
Terrots. Er is expres voor
dít onderwerp gekozen
omdat ik bij de jaarrit stond
te kijken nsar twee
naoorlogse motoren. Eén
van de twee eigenaren
maakte toen de opmerking
dat hij de indruk had dat er
meer belangstelling bestond
voor vooroorlogse motoren,
gelet op de deelname.

Vertaling Henk Kaajan

Het leuke van onze club is, dat voor- en na
oorlogse motoren even welkom zijn. En dat
moet zo blijven. Een en ander moet zich ook
weerspiegeld zien in ons clubblad. In het
CFM-DC zijn verhoudingsgewijs veel goede
technische gegevens te vinden van de beken-
dere merken, denk aan Motobécane, Terrot,
Peugeot, . . . Na de oorlog werd er veel
beter gedocumenteerd.

Na de tweede wereldoorlog werden 125's de
strijdpaarden van de Franse merken, het gro-
te merk Terrot inbegrepen.
In 1939 ontwierp Edmond Padovani een
prototype van een 98 cc kopklepper welke
hij in het geheim ontwikkelde tijdens de be-
zetting en die klaar was in 1943. Op de Sa-
lon van Parijs van 1946 verscheen de EP op
de stand van Terrot, deze ging in apnl1947
in productie. Hoewel de parallellogramvoor-
vork en het stijve frame klassiek zijn, onder-
scheidt het mechaniek de concurrentie door
de smering per pomp.

WIT EEN MODELLEN!
Vanaf die eerste EP gaat Terrot gedreven te
werk, brjrn elk jaar wordt er een nieuw mo-
del aangeboden, van werkfiets tot sportmo-
del, alles is mogelijk. Een grote hoeveelheid

onderdelen is onderling te verwisselen. Het merk neemt een voorsprong op de concur-
rentie door haar achterwielophanging. Ze verlaat het stijve frame en vervangt haar door
een swingarm, zonder .. . ..., van glijdende delen, met uitzondering van.het type SEP,
die zo blijft als het prototype. Terrot volgt de mode en vanaf 1956 vrohjken aantrekke-
lijke kleuren de sportieve lijnen van de series Fleuron en Tenace op.



Vanaf 1947 tot 1960 worden er ongeveer 155.000
motoren met een cilinderinhoud van 125 cc gefa-
briceerd, totdat het merk onder controle komt van
Peugeot. Hierbij zijn de Magnat Debon modellen
inbegrepen. Deze begirnen allemaal met M4 als
referentie. Net als haar concunenten Peugeot en
Motobécane zljn de I25 cc Terrots machines voor
elk soort gebruik. Voldoende vermogen hebbend,
houdt zïj van een stevige zweepslag voor het ver-
mogen, haar enige gebrek is een te groot gat tus-
sen de derde en de vierde versnelling en een voor-
vork die een gebrek aan stijftreid heeft. Daar te-
genover is de kwaliteit van Terrot onlogenbaar;
goede kwaliteit chroom en lak welk vele jaren
meegaat; mechanisch eenvoudig doch betrouw-
baar.

ErN 125 Trnnor vAN-
DAAG DE DAG
Het onderhoud van deze kleine
Terrots hoeft weinig te kosten
en is gemakkelijk. Het vinden
van uw droom en losse onder-
delen zalv gemakkelijk afgaan,
rekening houdend met het enor-
me aantal geproduceerde machi-
nes.
Daar tegenover staat dat de cri-
sis van het eind van de vijftiger
jaren zijn sporen heeft achterge-
laten, en de laatst geborenen uit
Dijon, de Tenor, Ternce en
Fleuron zíjn taaier op te sporen.
HOB ZIJN ZE TE HERKEN-
NEN
a 1947 Model EP (mar
Edmond Padovani) parallello-
gram voorvork.j 1948 EP wordt ETP,
telescoopvoorvork en berzine-
tank zonder ribbels.
) 1949 Serie ETPC, smering Modern blok; de stoterstangen zíjn weggewerkt in de
van de versnellingsbak geschei- cilinder. Hier ís het smeersysteem aangegeven.
den van de motor, verfraaiing
aan de zijkant van de berzinetank.
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a1950 ETD, het vliegwiel is
vervangen door een
dynamo van Magnéto France en krijgt een accu.
Nieuwe stuurverfraaiing, 130 mm remmen.
a1953 Geboorte van de ETM, vereenvoudigde versie van
de ETD (vliegwielmagneet, 100 mm remmen, gelakte
velgen, geen hydraulische voorvork)
)1954 Serie ETDS; zwevende achterwielophanging,de
benzinetank verfraaid met gepolijst aluminium. De ETM4S
is identiek maar uitgerust met de motor van de ETM. Ove-
rige opties: ETMA, ETMB en ETMC, gebaseerd op de 45
maar met ardere prestaties. (spatborden die overlappen,
verchroomde velgen, 130 mm remmen)
a 1955 ETDS-GL met verstelbare koplamp.
.1956 Model EDL, 17 inch velgen, opgehangen voor-
spatbord, buddy-
seat, benzinetank met 13 liter inhoud,
accu/bobineontsteking, kleuren ivoor en rood. EDV iden-
tiek aan de EDL maar met vliegwielmagneet, krachtige
motor en zwart met rode lak.
<)1957dubbel wiegframe op de Fleuron, zijkasdes. Vermo-
genT ,5 pk. Ternce vereenvoudigde versie van en minder
vermogen dan de Fleuron, gelakte
velgen.
a 1959 Ténor Sport, rijwielgedeelte
van de 175 cc Rallye, motor Fleuron.
Remmen 130 mm op de Tenace.

BOBTBX:
a Les Terrot Magrnt Debon des

années 50. Auteur Didier Rou-
sier.

a Les archives du collectioneur
Terrot Magnat Debon 1947-
1958. Uitgeverij ETAI.

a Histoire de Terrot (Daniel
Pallegoix" Uitgeverij Claude
Reynaud)

a Motocyclettiste No 33 ,34,35.
a Moto Légende No. 29 en 48.
a Technique Motocycliste No

30.
{) Toutes les Terrots Claude Rey-

naud

LrsrEN.... Tnucs
Voomork
De voorvork van de I25 cc Terrot

Íenor !25 cc. 95 km/hrvre, pour ê !Po.l
er lo gÍond lourismt' I7O.2OO

Tr^ac€ laa 60- 2 lilíêi qux lO0, 90 lm/hrure,
pour le trovoil cl le touri5me. I 5 I . 8OO

FrcuFan rztt oo. lo plu: luxuorc mochine dc
ro colésoríe. l8O.OOO



mist stijftreid. Destijds lanceerden de toeleveran-
ciers een stelknop die gemakkelijk is na te maken
en die voor een behoorlijke verbetering zorgt"

De koppeling
Op de series EP, EDL is de koppeling niet ge-
makkelijk af te stellen. Het voldoet als men een
buisvormige spanner bevestigt op de buitenkabel
waardoor het afstellen kinderspel wordt.

Voorontsteking
Verscheidene modellen bevatten terughaalveren
van lamellenstaal voor de automatische vooront-
steking. Deze moeten vervangen worden door
kleine haarspeldveren, deze zijn veel betrouw-
baarder.

Versnelling
Verscheidene series hebben een springende derde
versnelling, veroorzaakt door een versnellings-
bakveer. Na 1956 werd dit onderdeel verstevigd
en exemplaren van voorgaande jaren kunnen hier-
mee worden uitgerust.

Eindoverbrensine
Na 1957 trokken de 125 cc Terrots te lang door in
de vierde versnelling. Om een beter rijcomfort te
krijgen, moet er een voortandwiel worden gemon-
teerd met één tand minder.

Technische kaart blz. 10 {
Tele sc o op -v o orv ork v anaf

1949

Peu 33 is later uitgekomen d&n is beloofd in nr. 32. Excuses daar-
voor. De redactie houdt zich aanbevolen voor kopij van allerleí
aard. De map is al wat dunner geworden.
In de volgende peu (onder voorbehoud):
stuurs chakelaar ( R. Kw ist), w aterko elin g (do cume ntatie c entrum),
vermogensmeting van een Tercot op de rollenbank (H. Vd Greft)
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echnische kaart Terrot 125 cc

Modellen EP t947 ETD 1950 EDL 1956 Fleuron 1957

Type motor ééncilinder blolcnotor kopklepper

Boring x slag 52x58mm

Cilinderinhoud 123 cc

Compressieverhouding 6,8 op 1 7,8 op 1

Vermogen/max. snelheid 5 pk bij 5000 {pm / 85 krn/h 5,5 bij 5500 / 90 7 ,5 bij 7200 I 92

Carburateur Amac of Zenith Amal of Gurtner Amac of Gurtner Amac

Ontsteking vliegwielontsteking accu en bobine vliegwielontsteking

Koppeling meervoudige platen in oliebad

Versnellingsbak vier versnellingen bediend door rechter voet

Frame enkelvoudig stalen onderbroken wiegframe dubbel wiegframe

Voorvork parallellogram telescoopvoorvork

Achterwielophanging stijf frame swrngaÍm

Remmen 2 trommels 120 mm 2 trommels 130 mm

Banden 3,00 x 19 3,00 x 17

Gewicht 80 ke 90 ks 100 ke



Nationaal Veteraan Treffen Woerden
De CFM heeft vorig jaar besloten om êënnaal per 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
gezellige happening. De stand, die de CFM krijgt aangeboden, wordt op z'n Frans
aangekleed ,wat dat betekent kunt u wel weer proeven!

De organisatie is als volgt:
- Het startpunt voor de CFM is gelegen in lJsselstein,
gein, IJsselstein, Schoonhoven (N210).

dicht bij de A2 afslag Nieuwe-

Dan linksaf INDIISTREGEBED LAGE DIJK, le pand
van der Griend IJsselstein.
Ter oriëntatie: het bedrijf staat hemelsbreed 300 m van de

links: Autoschade Service

grote zendmast "Lopik".

- Er is een parkeerplaats voor de aanhangers 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 weggedes naar
Woerden. Deze route is 22 krn lang. Pech onderweg? Via GSM of door de volgers is
hulp nabij. Neem, indien in het bezit, uw GSM-telefoon mee!

- Tijdens de bijeenkomst op het exercitieterrein bepaalt u zelf of u meedoet met de
Kaasrit. Er zijnvoldoende CFM-ers die met u mee willen rijden.

- Bezoekers met motoren kunnen het terrein gratis bezoeken.

- U hoeft niet in te schrijven. Informatie bij Paul Jonkman.(055) 323.26.67

- Voor bezoekers met een auto: het is ondoenlijk om de auto bij het excercitieterrein in
Woerden te parkeren. 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 15.00 uur zullen we terug zijn op het startpunt van de dag. U heeft een
route van de terugweg indien u eerder wilt vertrekken. Vrijheid - blijheid.

- Elke deelnemer met een motor krijgt een routebeschrijving voor de heen- en de
terugweg naar Woerden.

Het Nationaal Veteraan Treffen en de CFM hopen op een grote belangstelling.

Zievoor meer informatieblz. L2
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Houdt u de laatste zaterdag van de zomer, 16 september 2000 al wij in uw agenda?

Voor het 10" Nationaal Veteraan Treffen. Meer dan duizend klassieke scooters,

brommers, solexen en motoren van vóór 1970 maken het door kastanjebomen

omringde terrein voor een dag Nederlands grootste openlucht museum ......

De sterrit
U rijdt met uw klassieker naar Woerden. U kunt natuurlijk ook met een club of met

wienden rijden. Het samenkomen van al die klassiekers in Woerden is altijd weer een

unieke gebeurtenis! (voor veteraanliefhebberc die van ver komen met auto en aanhanger,

parkeer de auto buiten Woerden, en ij naar het kercitieterrein met uw klassieker).

Een leuke beurs
De beurs is toegankelijk voor iedereen, naast de vaste handelaren komen er veel

gewone liefhebbers. Dit maakt het aanbod op deze beurs wel zo interessant.

De ttcar-boot-sale'r

Op de beurs, vanuit de achterklep van de auto worden spuiledes verkocht. Men kan zo

met de auto de beurs op rijden, na afloop sluit u uw kofferbah en kiaar is kees! Dit
aanbod geldt alleen voor particulieren (kleinere grondplaats).

Lekkere hapjes en drankjes
Speciale zorg zal aan deze tiende editie besteedt worden aan de drankjes en hapjes

zodat u straks, in het zonnetje, kunt genieten van al die prachtige klassieke voertuigen.

Kaasrit
Voor diegenen die nog zin hebben om een stukje te rijden in de omgeving van

Woerden in het Groene Hart" is er een leuke Kaasrit. Bij pech wordt u snel geholpen!

Informatie
Voor informatie kunt u contact opnemen met Aad van der Burg bel: 0348 - 460214 of
e-mail: naJioÍr a a l.vetera a n. treffen@ h etnet. n I

Bezoek ook onze website: hjtp://www.homepases.hetnet.nl/-nvt20OO/index.html

We hopen u met klassieker te zien...

op zaterdag 16 september in'Woerd"n!!!



Peugeot-onderdelen-dag en Giirtner
r Mooier kon het weer niet zijn oP 17

juni. Zomers! Voor dag en dauw het
bed uit om de spullen buiten te zet-
ten. Het is toch een indrukwekkende
hoeveelheid onderdelen bij elkaar. Je
zal maar net dat ding nodig hebben
dat daar op tafel ligt.
Inmiddels zijn alle artikelen geprijsd,
een hele klus overigens. De bijbeho-
rende computerlijst is nog steeds niet
af. Dat zal wel winterwerk worden.
Een goede korte omschrijving vinden
van elk artikel is het meeste werk.
Eigenlijk zou je uit de werkplaats-
handboeken de onderdelennunmers
er zoveel mogelijk bij moeten zoe-
ken. Maar de meesten van ons heb-
ben ook nog een betaalde baan en
andere verplichtingen. Daar komt dus
niets van. Wel houden we ons bij een
aantal onderdelen aanbevolen voor de
tip "wat het voorstelt en voor welk
type het is". Je blijft je verbazen hoe
ongelofelijk veel er is gemaakt, en dit
is nog alleen maar Peugeot. Wat valt
er verder nog van te zeggen, de fo-
to's spreken voor zich denk ik. Door-
dat het wat mis is gelopen met adver-
tenties in "andere bladen" was het 's
middags wel erg rustig.
In de ochtenduren hebben negen
CFM leden de moeite genomen om
een kijkje te nemen. Met alle verko-
pen tot heden, hebben we bruto de
helft van de kosten eruit. Daarbij
moet gezegd worden dat de meest
spectaculaire onderdelen nog op een
koper liggen te wachten. Dat zal wel
een kwestie van lange adem worden
in combinatie met gericht adverteren.

De CFM zal in ieder geval zoÍgerr,
dat leden regelmatig een duik in de
onderdelen kunnen doen. Een mo-
ment is bijvoorbeeld de Sleuteldag.
Een ander moment moet nog bepaald
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worden. Denk maar mee en kom met suggesties.

Veel dank gaat uit naar Jan-Coen, Hans, Janien en Peter en Gerdy, die veel voorberei-
dend werk hebben gedaan.

Giirtner
Waar we nog geen aandacht aan hebben besteed zijn kleine carburateur-onderdelen van
Giirtner. Via Wim Faber zijn ons twee dozen in handen gespeeld. Daarin zitten
sproeierdes, vlotterdes, zeefjes en andere kleine dingedes. Allemaal nieuw. Als je een
kleine Gtirtner hebt met rafelige schroefdraden of wat dan ook, dan is een kijk in deze
dozen verplicht. < > Paul Jonkrnan

Vervolg CFM-DC:
H27 .2 Frangaise Diamant 1906 moteur Quentin en vork Ideal; eigenaar F. Castello, foto

rechterzijde (18; middenonder)
H27.3 Brouiller 1928,100 cc motorblok; foto (19; middenboven)
H27.4 Dollar damesmodel; foto rechterzijde (24; rechtsonder)
H27 .5 Ratier C6S; boxer trveecílinder 594 cc 1960; presentation/assai; verhaal met af-

beeldingen en foto's (29-32)

Club du Motocyclettiste:
CM SHS.1 Montlhéry en 1935 175,250,350, 500 ÍA4-41
CM SHS.2 Motos d'Exception (speciale motoren; met foto's) lA4-41
CM 13.1 Monet & Goyon I75 cc à moteurs Villiers anglais tA4-91
CM 13.2 Kleppen; les soupapes, Conseils restauration. tA4-61
CM 13.3 AMC 125 cc culbuté à trois vitesses IA4-41
CM 20.1 Sur la route, conseils restauration, adviezen voor reparaties onderweg , zon-

der afbeeldingen tA4-51
CM 20.2 Peugeot Paris-Nice 1914 zwart-wit foto rechterzijde motorblok, tank en

deel voorvork (18)
CM 20.3 Magrnt Debon BCP 350 cc 1932 racemotor, foto rechtsvoor met opvallend

detail: de magneet voor de uitlaatbocht. (20)
CM 2l.l Vial et Vermot, motoracrobaten, met 4 foto's tA4-41
CM 21.2 Scoto, Le -; 1951 [A4-3]
CM 26.1 Side-car; Le - des origines à l9l4 [A4-13]
CM 26.2 René Gilet Side-car mitrailleuse [44-1]
CM 26.3 Side-car; restauratietips [A4-4]
CM 26.4 Side-car; les -s articulés; een beschrijving van een meehellende zijspancon-

structie tA4-21
CM 29.1 MAG D50; Les moteurs - "compétition client" tA4-61CM29.2 Peugeot; Les scooters -;jaren 50 {aa-31CM29.3 Side-car; Un - avant 1900; twee tekeningen en een beschrijving [A4-1]
C}r{29.4 MAG 500 V - tweecilinder kopklepper sloopblok I9l3-I914; foto linker-

zijde blok (1a)
CM 29.5 Viratelle blok met waterkoeling; sloopblok foto achterzijde Qa)
CM 29.6 Viratelle blok met waterkoeling; sloopblok; onder de zuiger-cilinder ligt de

transmissie met daar bovenop de tank; foto linkerzijde (15)

t4 Zíe voor vervolg blz. 20



Montlhéry 2000
Na een rit van 7 en nog een half uur kwamen we vrijdagavond kwart over 11 in Cernay
la Ville aan. Het blijft een prachtige stek. Het appartement dat we hebben gehuurd is
nu volledig bemand. Sommigen hebben zich al onder de luie lappen gelggd. De groep
heeft zich genesteld aan de keukentafel, glaasje huiswijn erbij. We, Krijn en ondergete-
kende, scharen ons ertussen.
De volgende ochtend is het prachtig weer. Te mooi weer om de oude fietsen niet aan te
trappen. Maar eerst in het dorp pain du stok gehaald, en bij de slagerij wat spek en
jambon gehaald.( en lekker! )
Met een rustig gangede tuffen we naar het circuit. Deze keer met 3 ouwetjes, 2 Terrots
Peugeot. Daai áangekomen, met een bloedhete koppeling want filerijden op een steile
helling vindtie niet fijn, worden we weer gratis binnengelaten. Ik heb het idee dat er
iets meer aanbod was met Franse onderdelen dan andere jaren, In 2 goed gevulde
stands heeft menigeen wat gekocht. Omdat ik met acculaadproblemen zit, en mijn
dynamo op is, kon ik het niet laten 2 dynamo's mee te nemen. Na een tijdje vonden we
motorclub de Ballancourt terug, waarna we als een speeÍ onze oude fi.etsen daar
parkeerden. Wat aanvulling vinden ze daar echt niet erg, want we werden weer
ènthousiast ontvangen. Jammer dat ik de taal weinig vloeiend kan spreken (understate-
ment). Om een uur of drie zijn we teruggereden.
S'avonds zijn we met een man of acht uit eten gegaan. Het was er goed en gezellig.
Lisou is altijd bereid het een en ander te vertalen.
Zotdag verirekken de meesten weer naar huis, Maar Jan-Coen, krijn en ik blijven nog
een naóhde. Omdat het regent, en pa toch ook niet voldoende zitvlees had rijden we
met de auto naar het circuit. Na anderhalf uur plu op en af gaat zowaar de zon
schijnen. Ook nu word driftig in de bakken gedoken op bruikbaar spul. Letterlijk bijrn
want in sommige bakken staat centimeters water! Ook deze sessie levert interressante
zaken op, zoals een nieuwe duplexketting, en een gave carburateur.
Thuisgekomen, hebben Krijn én ik nog een mooie, maat veel te korte, wandeling
gemaakt. wat een prachtige omgeving.
Almeta1washetweerdemoeitewaard,enÍraarikhoopvo1gendjaarweer.<>
Hans van der Greft

Een Nederlands motorblad
In Motor 15 van 20 juli 2000 stond een artikel waarvan ik u de enkele conclusies en
een foto niet wil onthouden.
De journalist was in de avondspits op de motor door Parijs gecrost. Dat viel hem niet
meé. Uil heeft overnacht op het circuit waar hij door brullende motoren werd wakker
gemaakí. De tweede dag viel het weer hem erg tegen en kermelijk in een sombere bui
vond hij dat het evenement wat miste. Na lang nadenken kwam hij tot de volgende
conclusies.
a Er is geen afsluitende grote gebeurtenis op zondag. Het gaat als een nachtkaars

uit. Iedereen is druk bezig met zijn eigen motor en entourage.
a Het eten en drinken op het circuit was slecht geregeld. Zorg dus voor een goede

catering die je zelf meebrengt. De Fransen zijn 's avonds aangeschoven aan de
"rijk gedekte tafels voor 'la grande bouffe' en een stevige 'coupe de vin"'.

a Zei's avonds een lekker rockabilly band neer. Dat is toch ook klassiek. . . .

Zoveel mensen, zoveel meningen. Ik heb dat zelf nooit gemist met mijn gezin. Maar
wij gingen ook op tijd 's middags weg en redden onszelf wel. We leven eigenlijk al
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jaren zoals veel Fransen ook graag doen: op tijd stoppen en een goede maaltijd naar
biruren schuiven. Voorbeeld: rij voor de aardigheid rond 13.00 uur op een Franse
tolweg. En op de pauze-plaatsen wordt lekker gepicknickt. Echt rustig rijden dus.
Robby Perkussy was overigens verder erg enthousiast en zou volgend jaar zeker weer
gaan. De Franse slag lag hem verder wel. En hij had heel veel aparte dingen gezien.
Hieronder als voorbeeld de foto van een Verdel

Paul Jonkman.

Verdel vijfcílinder stermotor. Aan het ontwerp (en het concept) te zien een motorfiets
van het begin van de vortge eeuw. In kon er in het documentatiecentrum niets over
vinden. Zelfs niet in de supplementen van Bourdache. Is het wel Frans? Ik denk het
wel. Wie heeÍt er meer informatie?

Spectaculaire
attelage vu

aux "flestos

du Ceur" à

Carole. L'idée
n'est pas neuve

mais cette
réalisation,
signee Bordas Car,

est légèrement
plus rapide
que celle de 1904

E- -F -]fFF-È nF'
t#-'

'Ftro+
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Verslag van een rit voor de doordouwers
23 juni vertrokken Rob Kwist en ik naar het Belgische Lede, 30 lín z.w. var Antwer-
pen, voor onze deelname aan de '9 Provinciënrit'. Een rit van twee dagen, totaal
TSOtrn(t), eten, drinken en slapen geregeld, kosten inschrijving t f 204,-.
Aldaar aangekomen hebben we ons gevoegd bij de andere deelnemers van onze club,
Wim Jarigsma, Rob Witteveen en Fried van Schaik. Hun enthousiaste verhalen hadden
ons doen besluiten dit jaar de gok te wagen. Een gok, omdat ik mijn kopklepper met
hulp van Rob K pas 2 dagen van te voren goed aan het lopen had.
Voór kilometervreter Kwist was het alleen 'weer een ander stukje rijden'.

Ik zal proberen om met name de sfeer van het geheel weer te geven, zonder droge
opsommingen. Een groot sportcomplex, grote kantine en ruimte gengeg. Even
kènnismakèn en inschrijven. We ontvingen een pak spullen: een hesje met ons
deelnemernuÍrmer en een kunststof plaat van de rit met daarop de sponsors en het
opschrift '9 Provinciënrit' (dat kost wat!), een pakje consumptieboruren en dinerche-
ques, een polsbandje (als in het ziekenhuis), een voorlichtingsboekje . Zelfs bevesti-
gingsmateriaal voor de bordjes. Perfect!
Mtjn angst voor bloedprikken en pode plassen (zie het polsbandje) werd al gauw
weggenómen met de mededeling dat de etensbonnen en consumpties alleen geldig
waien in combinatie met het polsbandje (met nummer). Door (financiële) schade en
schande (zwartrijders) waren de organisatoren vorig jaar wijs geworden.
Dezelfde avond nog een motorkeuring (awel). Duitsers, Italianen, Belgen, Fransen,
Nederlanders, Zwiisers, Luxemburgers . 210 deelnemers. Schitterende motorfietsen,
maar ook een paar Flandria brommers en twee Ziindapps. Alle papieren werden
gecontroleerd, de motor werd bekeken (remmen, algemene toestand). Lekker chinezen
in het dorp.
Na een g€zellig avondje in de kantine (hallo, ben jij er ook weer, rijd je op hetzelfde
wrak als vorig jaar, hoe is het met . . .), het tentje in en knoeren. De wekker op half
zes bleek nief nodig te zljn,, voor die tijd werden we al gewekt door verschillende
andere geluiden: 'effe' uitproberen van de motor, iemand die van achteren een boerde
laat, au-o's parkeren e.d. Alles zeiknat van de dauw, rillen als de natte birurenkant van
de buitentent (geen binnentent opgezet) over je rug aait. Ben ik soms op oefening?
Volgend jaar hbeven we dus geen tent op te zettermaar kunnen we slapen in de
kleedlokalen van het voetbalveld. Wisten wij veel! Duffe hoofden in de waslokalen,
een gebrom van 'mogge', scheren: laat maar; stiekem in de spiegel een blik werpen op
die dame die in de doucheruimte in een hoekje gaat staan. Maar: het was wel allemaal
geregeld. En een sfeertje, meneertje!
Ja, ja, het leven is slecht . . . !

Een ontbijt met in allen in de kantine en daarrn alles opbreken, in de auto pakken en
klaarmaken voor de start.
Met 6 man weg (4 x Terrot,,2 x BMW) Rob en ik hadden geen routeplankje, dus Fried
moest kaartlezén, met controle door de anderen. Dat liep perfect. Stevig de sokken er
in. Fried was niet te bernuwd om met zijn 350 zijklepper gewoon 80 lan te rijden. Ik
was eerst wat angstig (houden de brommers dat wel 750 lan vol?) maar Fried en Wim
hadden ervaring, dus. . .

Het ging allemaal prima. Totdat: in een wat langere bocht, die overging in kasseien,
remde ik voor de bocht wat bij. Na het loslaten van de voorrem bleef deze echter
steeds harder reÍnmen, zodat ik niet de bocht in durfde te sturen. Dan maar rechtuit.
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Na 15 meter berm kwam er echter een greppel, 80 cm breed en een meter diep. Daar
werd de motor geparkeerd en dook ik zelf een paar meter verderop. In de lucht dacht ik
nog: total loss, ik in de ziekenwagen, afgelopen. Na echter opgekrabbeld te zijn, onder
het toeziend oog van Rob K. en een tiental andere bezorgde gezichten, durfde ik niet
eens naar de motor te kijken en ging ik mijn eigen botten tellen. Het viel mee, alleen
de rechterknie gaf problemen en verder een algehele malaise in spierdes e.d.
Mijn ego had echter de grootste deuk gekregen . . .

Aangezien de greppel net was gemaaid en alle gras en zut er nog lag, was de motor tot
en met de benzinetank verdwenen. Met 6 man eruit getild, overal de rotzooi tussenuit
gevist en de schade opgemaakt: voorvork krom, balhoofd wees naar rechts, voetsteu-
nen krom, versnellingshandel in de 8'versnelling, spatbord loopt klem tegen de
dynamo.
Echter, na de voorrem te hebben losgehaald met Rob (oorzaak: remhevel bleef hangen
waardoor de rem zichzelf bekrachtigde) en van alles bijgebogen te hebben, I trap en de
motor liep weer. De versnellingen weer opgezocht en voorzichtig weer rijden. Bij de
eerste controle nog wat geprutst en toen besloten: doorgaan!. Nog 700 km! Alleen
wilde de motor continue linksaf en moest ik hem door een rechterbocht heen wringen,
met als resultaat dat ik in de resterende kilometers nog twee keer wat ongecontroleerde
routes heb gevolgd en de spieren van de rechterschouder heb opgepompt. Een pro-
bleem: Rob en ik met z'n tweeën, geen plankjes, route tussen de tanden geklemd,
tussendoor koppelend met twee vingers en de route tussen de andere drie vingers om te
kijken waar we waren. Mrjn moreel zakte. Zo doorgaan tot het einde?
Na 50 krn kwamen we een Belg tegen op een Sarolea, die zijn spullen achterop zijn
motor (+ de route) onderweg was verloren. Na hem een route van ons te hebben
gegeven hebben we gewacht tot hij weer terugkwam en hebben we ons bij zijn clubje
gevoegd. We werden heel collegiaal ontvangen en ingelijfd (even op elkaar wachten,
waarschuwen als we uit elkaar raakten: net of we erbij hoorden). Bijzonder vriendelijk.
Die dag hebben we verder met hen uitgereden. Een stuk door Frankrijk. Verder nog
een helling van 20% met eeÍr zeef bol wegdek van kasseien, waar je stuk voor stuk
tegenop moest (behalve de motoren die van de leiding niet naar boven mochten gezien
het motorvermogen), ook nog een stuk ongeplaveide bosweg van 20 lan, waar de
vering en alle bouten en moeren werden gecontroleerd. Dit stuk route was volgens
zegger. speciaal voor de Harleys ingelast. Bij de verplichte stops met consumptie
(natuurlijk weer bier; daar snap je met onze Hollandse begrippen echt niets van, een
bierdrinker kreeg tijdens de rit per dag wel 6 biertjes aangeboden) was verder alles
weer perfect geregeld. Overigens: bij de eerste stop na de kennismaking lagen de
spullen keurig op de Belg te wachten; deze spullen waren gevonden en door de
organisatie naar een stop gebracht waar de Belg nog niet was afgestreept. Wederom:
perfect!
Een tussenstop in een stadje met een dorpsplein uit 1800, boven op een heuvel. En
overal: kasseien.
Ik moet toch iets sterkere zadelveren maken.
Na de aankomst om 7 uur in een vakantiepark, waar we keurig huisjes kregen toegewe-
zen, de slaapspullen opgepakt werden, die door de organisatie waren vervoerd naar het
nieuwe slaapadres en we wederom bormen ontvingen, hebben we de maten weer
opgezocht. Gezamenlijk werd gebruik gemaakt van het lopend buffet en werd wederom
een pilsje genomen op de eerste, verder goed verlopen dag. Het viel me op, dat toch
wel veel mensen kwamen kijken 'hoe krom die Terrot wel was'. Er werd wederom
driftig gesleuteld. (Fried zag ik zelfs op een Harley rijden met ontstekingsproblemen).
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Ik heb alleen de kleppen iets meer ruimte gegeven, bij alle 4 Terrot's was verder alles
perfect. Er viel nietÈ1e sleutelen; onvoorstelbaar Verder: veel gezelligheid, sterke
verhalen en veel bier.
Om l1 uur slapen. Tenminste: liggen; ik had een persoonlijke ffiug, die me constant de

eerste twee uur wakker hield. De volgende dag bleek iedereen een persoonlijke mug te
hebben gehad. Om half zes gezond weer op, barsten van de spierpijn en een dikke
knie.
Om half acht werd op het strand van iedereen een persoonlijke statiefoto gemaakt met
motor. Ziet u het voór u, 21A motorrijders op een asfaltpleintje aan het begin van het
strand erze willen allemaal zo snel mogelijk weg . . .? We begonnen aan de tweede
rit. Schitterend: langs een kanaal net 3 rijen heel oude, heel hoge bomen, een dijkje
met jaagpad. Door een bocht komende verwachtte ik een trekschuit tegen te komen met
een Belgische knol op het pad.

/Ï,
tn

fi

Belgie is echt mooi. Al rijdende kwamen we in Nederland in het mossel- en garnalen-_

Oorp fniUipine. Aldaar: garnalenkroketten en champagne (10 uur-'s morgensl) Tweede
stop: een alleraardigst particulier motormuseum, waar we een half uurtj-e lebben
rondgekeken. Meest kleine motoren en brommers, een prachtige 500 of 600 cc
kopklepper van Oost-Duitse makelij (merk: nooit van gehoord) en veel motorgeori-
enteercÍe kleine spulledes. Derde stop: een uitgebreid lunchpakket in een dorpje.
Vierde stop: de kantine van de kerncentrale in Doel. Imposant, hoe groot die bollen en

koeltorens zijn. Toch liep ik met gemengde gevoelens over het terrein met in het
achterhoofd al die rampenfilms.
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De motoren liepen perfect. Alleen Rob K's versnellingsbak miste ineens alle versnel-
lingen. Oorzaak: volkomen droog. Onbegrijpelijk. Echter: 1 liter gewone motorolie en
het draaide weer perfect. Alles kan; tenminste bij Terrot.
Tegen de middag moesten (door mijn lichte handicap) Fried en Rob mijn motor
aantrappen. Ik kon dat niet meer.
Hienn nog twee stops; een bij een brouwerij fia, ja, ,-r raadt het al weer) en bij een
motorzaak en om zes uur reden we, met het pijpje leeg (tenminste, ik wel) maar trots
als een aap met 7 llln op mijn motor en mijzelf het sportcomplex weer op. Afstempe-
len, alles opladen en wederom sterke verhalen. Als aandenken mochten we de plaat en
hesje houden en kregen we nog een doos met fia, ja, alweer) en een fles wijn, een
staande medaille, een flikkerlichtje voor achter op een fiets en nog een T-shirt. Keurig
geregeld.
Daarna naar een zaal2 krn verderop waar 300 mensen in een kwartier eten op tafel
hadden. Alles inbegrepen.
Om 8 uur aanrijden en om 10 uur 's avonds thuis fia, stiekem 130 rijden; ook daar kan
ik een verhaal over vertellen met 4 motoragenten in de hoofdrol. Niks boete).
Technische evaluatie van de motor: sterkere zadelveren, een kaartenplankje, blokkering
2'versnelling verbeteren, voorste frame en voorvork richten. Het blok: niets meer aan
doen.
Een heerlijk weekend. Ik kan mij voorstellen, dat al die andere deelnemers zich een
bikkel voelen. Volgend jaar weer!

Ton Dorland

Vervolg CFM-DC:
CM 32.1 Padovani; interview (suite) tA4-51
CM 33.1 Zurcher; Les quatre temps - à boite séparée tA4-61
CM 33.2 Moto-Roue; The Wall Auto Wheel tA4-51
CM 33.3 Terrot Magnat Debon EP à la Tenor 125 cc kopkleppers [A4-5]
CM 34.1 Bleriot; Les motos et side-cars - 1919-t922 ÍA4-61
CM 34.2 Torrelli; Paul -; dit "Oilter"; beschrijving van een coureur met mooie fo-

to's [44-6]
CM 34.3 HaB; een onbekende motorbouwer; beschrijving met tekeningen en foto's

lA4-21
CM 34.4 Motobécane L4C 350 cc jaren vijftig lA4-61
CM 36.1 Georgia Krnp et ses motocyclettes 1903-1904 ÍA4-61
CM 36.2 DS Malterre et le moteur 250 cc AMC IA4-61
CM 36.3 Ydral; à propos de moteurs - [A4-1]
CM 36.4 Ontsteking; afstelling van de - lA4-41
CM 36.5 Zadels afbeeldingenlAí-2|
CM 39.1 Monet & Goyon; Koehler Escoffier; Génération "L" 1934 -
CM39.2 Gima; Les motocyclettes - 1946-1955 [A4-9]
CM 39.3 Magneet; Mieux connaitre la magnéto deel I tA4-31
CM 52153.1 Styl'son [44-25]
CM 52153.2 P.Vallée; les triporteurs - tA4-41
CM 52153.3 C,P. Roléo 1929 à bloc-moteur Staub lA4-31
CM 56.1 Tunoro; Le - tA4-21
CM 57.1 Koehler Escoffier 1000 "Monneret" 1935-1952 tA4-31
CM 60.1 Raymo; Les motos - tA4-61
CM 60.2 Ratier; Le flat-twin Cemec; - à la frangaise [A4-16]
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Te koop:
Een object zoals hiernaast is afgebeeld. De
motor is ongerestaureerd en uitgevoerd met
verlichting. (dynamo en schattige lampjes)
Doe een aannemelijk bod.
Inlichtingen: (055) 323.26.67

Te koop bij de CFM:
(overmaken CFM or,-r' titel boek; toeslag verzendkosten: extra f 11,:)
Franzósische Motorráder; Firmengeschichte, Bilder, Daten; Hans Jtirgen Huse;
Terrot, Motobécane, Peugeot, Monet & Goyon, GnÓme & RhÓne; I92 Blz.; Johann
Kleine Verurekate Verlag 1999; ISBN 39804987-6-X; f 95,:. Op:Op
Overzichtelijk boek in de Duitse taal met daarin een presentatie in tabellen van de grote
Franse merken.

Niet te koop bij de CFM:
La restauration des Motos Anciennes tome 1; Nouvelle Edition; la partie-cycle; Jean-
Yves Fenautriguesl f 90r=. Op=op.
Formaat 226blz. A4; door de CFM in de voonerkoop ingekocht. Eerste van in totaal
drie delen. Dit deel behandelt het rijwielgedeelte.
Zo stond de advertentie in peu 32. Maar de boeken zijn nooit besteld geworden. De
penningmeester vond dat het budget voor de aanschaf van boeken voor dít iaar was
besteed. Dus nog even geduld of zelf het boek in Frankrtjk bestellen. Excuses!

Te koop:
Terrot OLG van 1932. Restauratie begonnen. Frame, voorvork en wielen zijn klaar. Er
is een nieuwe ztiger en een nieuwe krukas + lagers. Veel is al klaar. Zelf afbouwen.
Er zit een Frans kenteken bij! Prijs: Fl. 2.500,00. Inlichtingen: Eric Smit, tel. (0174)
24 0219. Bedankt en tot ziens in Emmen.
Eric Smit en Lizou Morel
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Te koop:
Moto-urorini 350 ce . Bouwjaar 1980 i.z.-c.st. Met Nederlands kenteken. Vraagprijs Fl.
3.750,00. Inruil gitaar eniof versterker of een auder oud nx)tort-je nxl,uelijk.
Raymoud Willenrs. tel. (043) 408 35 76.

Te koop:
BMW R5113. 3,r,11i,jaêr 1954, gerestaureerd. Vraa_epnjs Fl. 9.250,00.
Terrot 350 cc: t{TCL. Bouwjaar 1951; origincel 4.250 krn. Vraagprijs Fl. 3.2.50,00.
FN M60 Sahara de luxe" Bouwkaar 1932; gerestaureerd. Vraagprijs Fl. 4.800,00.
Rayrtto nret Voisin -150 cc zk-blok. Bouwjaar 1928; zouder kenteken. Vraagprijs Fl.
2.800.00
Dlrr. K.C. Massec. Santpoort, tel. (02-r) 538 23 91 .

Te koop:
Boek "tttotocyclettiste" nr.76lll . Een dubbeldikke Special over de 350 cc zijkleppers
van Terrot. Een uniek boekwerk voor bez.itters van dit populairste Frause rnodel
nrotorfiets. Zeer veel iufbrmatie. Dit boek kari als goede veryanger dienen voor het
uitverkochte boek van Fenautri-{ues voor cle'ferrots 350 cc. (zie afbeelding hieronder)
Prijs f 45, :excl. F 5, : verzendkosten. Bestellen bij Paul Jonkman.

N 76n7
ïrimestriel
AoÍl 1996

1 00 Francs

Te verkrijgeni Nicuustc njst
WORD 97. Dan kunl u zelf snel op
Daan'oor gebmikt u de zoekfunctie
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(Zoals altijd samengesteld door JC Dragt)

18-20 augustus 2000

2 september 2000

16 september 2000

16 september 2000

16-17 september 2000

14-15 oktober 2000

15 oktober 2000

11 november 2000

18-19 novembere 2000

Vehikel 2 Utrecht

Jaarrit CFM Nieuw Weerdinge

Motormarkt Assen

Natiornal Veteraan Treffen Woerden.
De CFM is erbij.

Moto Retro Wieze(B)

13e Oldtimer Motorbeurs Gierle (B)

Bourse Motos
Musée Moto-Velo de Pont du Gard (F)

Orrderdelenbeurs B arneveld
Jaarvergadering CFM Sporthal Barneveld

Oldtimerbeurs Autotron Rosmalen
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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, Veldsftaat 15,3881 JM Putten. (0341) 36.13.52

Secretariaat*:
Hans van der Greft, Planetenbaan 42,3951 EK Maarn. (0343) 44.12.34

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

Alg.bestuurslid:
* Jan-Coen Dragt, Menuetstraat 5,7323 KB
*Rob Stevelmans, Asselsestr.178, 7311 EW

Apeldoorn. (055) 367 .00.63
Apeldoorn (055) 522.n.7 A

Redactie ttPeutt * beheerder doc.centrum:
Paul Jonlanan, Zowtenbergstraat33,7384 DK Wilp-Achterhoek. (055) 323.26.67

Ledenadm.:
Peter Mosseveld, de Visserstr. 20, 7331TA Apeldoorn (055) 543.03.06
Nieuwe leden betalen vooruit per jaar (f 25,:) of vanaf 1 augustus f 37,50 voor 1t/z jaar

Geld overmaken:377 .32 .84 . 80 CFM, Schelpkreek 9, Zwolle
Contributie 2000: f 25,:. We streven ernaar om het doc.centrum en de nieuwsbrieven
kostendekkend in stand te houden. Per jaar wordt bezien of de contributie voldoende is.

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

Redactie Nieuwsbrieven: P. Jonkrnan (eindredactie, opmaak), P. Mosseveld, JC Dragt,
H. Kaajan, R. Stevelmans .

sruitingsdatum kopij: Uiterlijk zo. L8 oktober 2000 of bel!
Kopij: Getypt, gefaxt of geschreven. Nog liever op diskette of per E-mail.
B-máit-adres: PAGAR@CAPITOLOI{LINE.NL Fax: (020\ 874.19.54


