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\Mat is zo'n ding nou waard?
Voor u ligt de, wat ik schertsend noem, "jubileumuitgave van de jubileumuitgave". Het is inderdaad zo dut
we ongevZer vijf jaar geleden zeiden dai we ter 919 van h-et S-iarig bestaan-een dergeliike uitgave zouden
moetín maken Het kiam door tijdgebrek moeilijk van de grond Inmiddels wordt het geen
jubileumuitgave maar een zogenaamde "special". ,-Waarom 

er"in vredesnaam gàkozen is vooi Magnat Debon, ben ik effe kwijt. Ik heb bii dit merk iets van

"Philips en Artstuna". De7elfde spulletjes, ander naamplaatje en ids goedkoper. Waarom niet een echte
motori ( een D....., f .....) Grapjq grapju Goed, nu ik dus dewoedevan de Magnat Debon bezitters op
mijn hais heb gehauld zal ik mii ei màar bii neerleggen en me koest houden-

Er wordt zeer veel wetk verricht voor zo'n nummer. Veel teksten moeten worden vertaald, plaatjes
verzameld, gescand en bevterkt. Dus: niet alleen "den lezer heil" maar ook: "de samenstellers heil".
Tenslotte iílt u toch ook de epistels ontspannen le7en in een luie stoel en niet met het weet op de_kop aan
de keukentafel met een oudioordenboek Frans-Nederlands uit deven'logen tijden van de MULO.
G ap o on g e zellig I eesv o er.

Op Internet is trouwens steeds meer te,yinden over die ouwe Ttt uit Frankrijk. De Fransen hebben toch
v^eel meer gevoel voor cultuurgoederen dan wij, en koesteren datgenewgt 4ij nog Yt! oude-tiiden bezitten
Een somsloch iawat overdreven chauvinisme is daar ook een beetje schuld aan. Hoeveel mensen zijn hier
daa&,uerkelijk bezig met Eysink, Germaan, Batavus, en noem er nog lnggr twintig? Uu' 19 mo-tte
allemaal eei harlié davitsên. Ja, er is toevallig iemand die weer een Spijker heeft gebouwd Alleen mug bii
de koper van zo'n ding geld geen rol spelen. Dat doet het trouwens wel pij de bouwer, gezien 

-de 
priizen.

We overgiaen het mà àen sàusje nostàlgie (alleen de naam dus) en er kan weer een ton bii de
verkoopprijs op.
Nee, [ie Fiansen zijn nia gek. Zij baoaren ha aangezicht van een stads- of dorpscentrum en creëren aan
de rand een "zone àdminiítrative" of "zone commerciale". llij laten een projectontwikkelaat een modern
bankgebouw midden in het dorp plaatsen met tien peperdure appartementen er b-oyengp. Edg.94, zo
langíamerhand worden we ooE iukker. Ben ik soms cynisch? Ga maar eens op Montlhéry kiiken en proef
de sfeer.
Als-ik in Frankrijk rondrij op het Terrootje 350, of Kwist met zijn Terrot-JAPpie "dans son jus", en we
staan even stil op het dorpsplein komen er mensen aanrennen en zeggen "Mon grand-père à- . 

' 
., Le son

du moteur me ràppele dà .-. " en dan krijg je de verhalen. In Nederland verloopt,een gesprek da,n heel
anders: UTER - ROT"? Il'aar komÍ dut vanduan? Hebt u hem zelf gerestaureerd? Wat is 4o'n ding nou
WAARD?" Het antwoord zou kunnen luiden: "Iets meer dan een Mugnat Debon". Of dat waar is moet u
zelf maar beoordelen na het lezen vun deze "special".

Ik wens u allen :
Veel respect voor het verleden,
een koesterdrang voor dat wat oud is
en veel leesple4,ier

Ton Dorland (voorzitter)

RCdactieadres en overige inlichtingen:
P. Jonkman, Zonnenbergstraut 33, 7384 DK \ililp-Achterhoek
Tel. (055) 323.26.67 Fax. (020) 87 4.L9.54 E-mail: clubfransemotoren@planet.nl

Sluitingsdatum kopij: dinsdag 5 juni 2001 of bel!
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Aan het eind van de zes-
tiger jaren ging Wim
Hooft, de roestvrij staal-
boer, velen welbekend,
met Haan Jansen, de
plaatselijhe bromsnor
van toen, de l&IC rally
v an Dieren organis eFen.

Vun het begin af, viel
deze rit samen met de
Hengelo (G) rully. Die-
ren gaterdag, Hengelo
7ondag. Wim had be-
munning nodis voor de
controleposten en infor-
meerde dus op de zaak
naar motorduivels. En z,o

kwam hij bij mij terecht.
Als iemund met een Bul-
taco Metralla Mk2 geen
motorduivel is dan weet
ik het niet meer. En ik
wus er direct voor te por-
ren.

Tekst en telreningen:
Frits Linde
Foto:
Bourdache bladzij de 27 5

De zatnrdaggg ik dus van start. Die was op het laatste kruispunt vanLaag
Soeren, van Dieren komend, bij een oud hotel. De ambiance leende zicher
prachtig voor want het hotel was echt ve,rg?ne glorig. Toe_n ikdaar arriveerde
was heieerste wat me opviel een weemd V-twin geluid, dat uit eenlangzaarrr
optrekkende rookwolk lèek te komen. Daar stond iemand 9en, niet al te fraai
ogende, V-twin warm te draaien. Die iemand bleek onmiskenbaar een
Mokumer tn zijn.Ik leerde in korte tijd dat hij Jan Koopmans was en de
motor een Magnat Debon 500 cc V-twin uit 1914. Bn dat die motor liep als
vergif. In de loop der jaren zou ik Jan en z'n \Touw Marie, een schat van een
mens, goed leren kennen. Het werd zelfs Marie, Jan en Frits onder elkaar,
wat ik nog steeds als een hele eer beschouw. Jan en Marie zijn niet meer,
maar er bl-ijft altijd een waÍm plekje voor ze in mijn hut. Ze waÍen immer
presentop de VMC ritten en de koffie was altijd bruin. Mijn geliefde
"Datlor"heb ik nog van Jan gekocht.
Dat was mijn introductie tot Magnat Debon. Jans Magnat Debon werd in de
loop van de jaren steeds mooier. Niet dat Janaanhet restaureren sloeg. Maar
de motor was door een vorige eigenaar geheel rwart geverfd. Zote zien met

een bokkenpoot en over alles heen, modder ,vet enz. Die verf bladderde steeds verder af zodat de originele
lak en nilrJ<êl te voorschijn kwamen. Die waren niet perfect maar toch nog heel redelijk !9'n motor
restaureer je niet, vond Jan. Rijden moet zo'n ding. Tot Jan op een demonstratierape de Magnat Debon over
de toeren jbeg en er een drijfstang door het carter sloeg. Jan Thiel, van Jamathi-faam, leeft de motor nog
gerepareerd, maar ik heb Jan er niet meer mee gezien. Jan had ondertussen oudere en dus interessantere
footóren. Jan kon lezen en schrijven met die dingen. Ik heb nooit meegemaakt dat hij uitviel op een rit.

Hoezo Franse slag?
Bijna alle Franse motorfabrieken stonden rond Panjs. Uiteraard ryaÍe,n daar.uitzondering.etgP. Ik_ zie al een

hobp vingertjes omhoog steken. Niet allemaal tegelijk: Terrot! Inderdaad,-die kwamen uil Dtjon. Magnat
Debon wás &n andere áiet- Parijzenaar, hij kwam uit Grenoble. En vanaf het begin was het beroemde
gezegde,zie boven, NIET van toepassing óp Magnat Debon. Kwqlitgit en perfecteafiroer$ng-, gecombineerd
met vooruitsffevende techniek en èen flinke dosis gezondverstand. Oog voor detail, Bowdenkabels en
leidingen werden altijd netjes langs de framebuizen geleid. Ben Magnat Debon zag er dan ook altijd erg_

netjes uit. Reeds de eerste Magnat Debons onderscheidden zich sterk van hun concurenten . Ze waren als één
gelieel ontworpen en niet een motorblok dat op een primitieve manier onder een fiets gehangen was.
Het begon in 1393 met een fietsenfabriek in Grenoble. Joseph Magnat en Louis Debon verwierven weldra de

plaatselijke vertegenwoordigrng van De Dion Bouton. En in 1902 verscheeq de e-ers-te Magngt D..epon

inotorÍiets met een De Dion Bouton blok. Al hetzelfde jaar nam Magnat Debon deel aan wedstrijden met Jule
Escoffier in het zadel.

Alles zelf
In 1903 komt de zaakecht aan het rollen en maakte MagnatDebon de eerste complete motorfiets. Het blok
hing nog aan de balhoofd-trapasbuis. (zie afbeelding blz. 4) Van De Dion Bouton was de moderne
kruÉasvórm overgenomen, wàarbij de krukwangen tevens de vliegwielen zljn. Opmerkelijk detail, de forse
tank was glanzendvernikkeld en voorzien van chique zwafie zijpanelen. Ook de ophanging van de tank was
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trillerbobine maakte niet één vonk, zoals we normaal vinden, maaÍ een heel stel. De werking is als die van
een elektrische bel. Men dacht toen dat éénvonk niet voldoende was. Dus voor de zekerheid maar een heel
stel.
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al zoals hU voorlopig
zoublijven. De motor
was, flatwas toen al
haast vaste prik,
YOOrZien Van een
automatische
inlaatklep. Voor de niet
ingewijden betekent
dit, dat deze klep niet
gestuurd werd, de
motor moest hem zelf
open zuttgen. Deze was
altíjd hangend
uitgevoerd en omsloten
door de aanzuigbuis.

V.ugqat Debon maakte
zljn eigen c arburateur "

De motor was voorzien
van bobine-ontsteking.
Dit za| vrrjwel zeker
een ontsteking met
trillerbobine zíjn
geweest. Een

Magnat Debon had in
1904 zelfs al een
fabrieksteam en nam
deel aanallerlei
wedstrijden. Er is een
fraate foto van het
drie-mans team. Alle
drie met martiale "Es
is erreicht snorren".
Dat slaat op kei zer
Willem II, die deze
snor met opstaande
punten populair heeft
gemaakt. De term is
van mun
ge s chiedeni s ler aar v an
de HBS, de heer
Stompf, die nogal een
krlkje had op onze
oosterburen, hoewel
hij er niet aan
twijfelde er ook zrjn
wortels gehad te
hebben.September 1904 In het mi.dden Escoffir. Dit type Ínotor werd gebruíkt voor de

heuvelklim van de cóte de Laffrey waar het "veel grotere voertuigen en venno-
gende motoren versloeg ".

New Look
Eind 1905 toont Magnat Debon een nieuwe machine. Deze motor moet toen wel een sensationele
verschijning zijn geweest. De 325 cc motor, een zogenaamde "derde liter", b x s : 67 x 92 mm, werd
ofÍicieel zHPy, genoemd. Dat waren belasting pk's, denk aan de Citroen 2CV. De motor zatnu in het frame,
en tussen de bovenste horizontale framebuizen zat een langgerekte cilindrische tank. De motor, nog steeds
met automatisch inlaatventiel, had nu een Bosch-Simms magneet. Naast de banden, was dit zo'n beetje het
enig belangrijke onderdeel dat Magnat Debon niet zelf maakte. De aandrijving geschiedde met een leren
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snaa.r van ongelooid leer ("rawhide") die in elkaar gedraaidwas. Om slippqn te voorkomen was op.de trapas
een extra roláangebracht voor eon flinke omsingeling van de krukaspully. De achterrem bestond uit een

knijprem, veruit superieur aan de gebruikelijke stijgbeugelrerymen. De velgen van de Magnat Debol hadden
daartoe zelfs een speciaal profiel (Honda heeft dat nog op zrin 50 cc racers toegepast - U.;"ljfrunlà;

ï!,zjnat Debn- ?HP/a

1908

frame verlengd en ook
weer niet" Eigenlijk
alleen de bovenste
buizen. De naar het
motorblok lopende
buizen worden
gebogen. De rijder zat
nu haast boven de
achteras. Tevens kon
men kiezen tussen
riem- en ketttngaan-
drijving. Dat laatste
bleek, ondanks een
flinke
transmissieschokdemp
er geen succes. Die
schokdemper maakte
het achterwiel extra
zwaa4 wat het
rijcomfort op slechte
wegen van toen ntet
bevorderde.

Twee modellen
kl 1909 keerde Magnat Debon weer tot het oude type frame terug. Maar met een echte verbetering een
verende voorvork. En wat voor een! Eenheuse telescoop. Terwijl iedereen de meest wanstaltige constructies
verzon (op Scott na, uiteraard, die gebruikte ook een telescoop) was de constructie van Magnat Debon
bepaald futuristisch. In hoeverre hier de nieuwe man, ing. Moser (niet de Zwitserse Fritz Moser) al verant-
woordelijk voor was, weet ik niet, maar de firma heette nu ofÍicieel Magnat Debon, Magnat, Debon et
Moser, constmcteurs, Grenoble. Moser werd de belangrijkste technische man. Tussen Escoffier en Moser
boterde het niet echt en Escoffier verhuisde naar Lyon, maar blijft vertegenwoordiger en wedstrijdrijder voor
Magnat Debon.
Naast de 2}JPy2 bracht men een "kwart-liter" uit, een zHP b x s: 66 x 73 mm. De 2HP% weegt ca. 45 kg. en
de2HP ca. 40kg. Van de 2HPy, was zelfs een raceversie te koop. Hij woog 40 kg en had een topsnelheid
van 65-80 km/h.
Modernisatie schrijdt
voort.
1910 was alleen
memorabel doordat
Louis Debon er uit
stapte. De merknaatn
bleef echter hetzelfde.
Die had ondertussen
zo'nbekende klank
gekregen, dat het niet
verstandLg geacht
werd deze te
veranderen. Technisch
veranderde er in 191 I
zo eenen ander. De
LHPY, verdween. In
plaats daarvankwam
de 2HPtÁ,b x s: 70 x
86 mm en de cilinder-
inhoud was dus met
3 3 0 cc niet zo veel

Y\oanz<t DeY>on ?flP "/1
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groter. De motor was echter een modern ogende zijklepper, met de klepveren netjes weggewerkt in kokers.
De extra pully rond de trapas verdween en wordt vervangen door een verstelbare pully onder de trapas. Met
een handknop aan de recntterkant van de tank kon men zo onder het rijden de spanning van de riem, nog
steeds een "ràwhide" ronde snaar, regelen. Ook de 2HP kreeg deze riemspanner. Als extra leverde men bij de

2HP% ook een tweede krukaspully, van een grotere diameter. Bij het naderen van een steile helling kon men
deze monteren..... Ik ziehet al voor me, sleutelen kan best leuk zijn, maw je moet het niet overdrijven.

Kopkleppers!
1912 kenmerkt zich eerst, doordat de 2HP verdween. In de loop van het jaar verscheen de 3HPYI, een397 cc
( b x s : 75 x 90 mm.) kopklepper. Dat was bepaald een moedige stap. De metallurgie was nog niet zo ver
gevorderd. Wat dat betreft bracht de Eerste Wereldoorlog de doorbraak op dat gebied, ten gevolge van de
vliegtuigmotorenontwikkeling. Als namelijk een klepsteel brak, kwam de klepschotel tussen ztrtge! en kop
tn zíttei,met alle dure gevolgen van dien. Bij zijkleppers bleef de klepschotel waar hij zat, opzlj. Kostte de
3HPY4 FF 1150,:, de2tlP'Ákostte FF 1050,:. DI2HP3Á verdween in 1913.

Ya91^cJ M-bon- Z hF /4
19 t3 4

De tank van de 3HP%
veranderde van vorÍn,
in plaats van met
platte ztlden werd de
tank ruLver cilindrisch
waardoor de inhoud
van 5 naar 6 liter ging.
Naast de 3 HP% die
nu net zo veel kostte
als de oude 2HP3Á,
verscheen de 4HP,
een heuse 500 cc
kopklepper,bxs-
80 x 99 mm. De
motor had een losse
kop, die ook al
gebruikt"werd door de
raceversle van de
3HP%. Ons zou
onmiddelhjk iets
opvallen. Deze kop
had geen koelribben.

Technisch onderlegde
lieden weten dat bij een kopklepper de warmteafvoer 60oÁ voor de kop is en 40Yo voor de cilinder. Linke
soep dus en dat bleek weldra. Nog een verandering was de voorvork die werd omgekeerd en nog wat
vereenvoudigd. De leren snaar moet ook het veld ruimen en maakt plaats voor een v-snaaÍ. Voor wat extra
franks kon men een verstelbare krukaspully kopen of een pully met bedienbare koppeling of een variator die
geheel automatisch door centrifugaalgewichten werkte. Pnjzenrespectievelijk FF 27,75 en FF 135,:.
Escoffier had ondertussen niet stil gezeten en had een2HPT+ voorzien van een eigen motor, een 500 V-twin
kopklepper. De opvallende voÍm van het carterbezorgde deze motor de bijnaam "Mandoline"en maakte het
nieuwe merk, Koehler Escoffier wereldberoemd in Frankrijk.

Het juweel
1914 was in vele opzichten een jaar om niet te vergeten. De "Belle Epoque" eindigde in de loopgraven van
de Eerste Wereldoorlog. Voor de Fransen is dit nog steeds "La Grande Bataille". De stripliefrrebbers onder u
kennen natuurlijk het werk van Tardi en weten wat deze oorlog voor de Fransen betekend heeft. Ook de
vakantiegangers hebben zonder twijfel de oorlogsmonumenten gezien en wel de namen geteld. Geen familie
bleef gespaard. . . .
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Magnat Debon
verbeterde zljnltjtt
opnieuw. Er kwam
een nieuw frame met
verbeterd balhoofd.
De 4HP verdween al
na een jaar,Ínaar ook
weer niet. Een nieuwe
4HP verving hem en
dit war, j. zouhaast
zeggen in navolging
van Koehler Escoffier,
eenV-twinbxs: 66
x 73 fitm =+ 5 96 c,s.

De V-twin was veel
soepeler dan de oude
eencilinder en ook
thermisch gezond De
V-twin kosffe
FF1325,:.Do 3HPy4
bleefFF 1050,:
kosten maaï was
technisch op het peil
van de 4HP gebracht.
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De cilinder, met vaste kop, had grotere koelribben gekregen. Opvallend waren de haakvormige handgrepen,
die je toen op veel Engelse motoren zag.Benheel goed punt, wat elke pré 1" WO motorenbeiitter zaI
beamen.
De V-twin liet ook het leven in de Eerste Wereldoorlog. Gedurende de oorlog bleef Magnat Debon de 3HP%
bouwen, speciaal voor de vliegers. Na de oorlog verscheen dit model weer, maaÍ heette "modèle Aviation".
Het was voorzien van het Motosacoche 2-versnellingssysteem en had twee primaire kettingen en een
secundaire ketting.

Bitter einde
Magnat was ondertussen ook verdwenen en de leiding van het bedrijf werd gevormd door Moser en Villard.
Er werd nog een vlakke twin ontwilt<eld. Maar het ding zager niet uit. (zie artikel "Van hoop naar een harde
economische werkelijk*reid") Zelfs de telescoopvoorvork was vervangen door een rommelig ogende
schommelarrn constructie. Met de grote hoeveelheid surplus legermotoren op de markt glngMagnatDebon
snel bergafivaarts. Terrot nam het merk over en gebruikte het om nieuwe modellen uit te proberen. Echter
wel zo, dat de naam Magnat Debon garant bleef staan voor krvaliteit en afiverking. Mosei maak0e dit echter
niet meer mee, hij had bij de ondergang van Magnat Debon als zelfstandige onderneming zelfrnoord
gepleegd.

Frits.
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De Magnat Debon van voor l9l4
Een korte geschiedenis te beginnen voor 1906

In 1893 de Íïetsenfabriek; in 19OZ een
inbouwmotor; in 1904 de eerste vermelding in een
catalogus.
Volgens de beschikbare informatie is 1906 het
geboortej aaÍ van de MagnatDebon motorfiets. In het
in 1906 verschenen nunmer 193 van het blad
"l'Automobile" werd een hele pagtna' vergezeldvan
twee foto's, gewj d aan de ZHPV, Magnat Debon. Als
we nog iets verder teruggaan in de tryd dan zien we
dat twee specialisten op het gebied van fietsen zích
gevestigd hebben op het adres 69 Cours Saint Andró
te Grenoble. 1893 is het jaar van oprichtittg van hun
fietsenfabriek, maaÍ zes jaar later, bewust

als ze zíjnvan de problemen in de kleine wereld van het vervoer, lragen Joseph Magnat en Louis Debon

Bron onbekend, compuct gefupt stencil met
veel pluutjes, ul juren in bezit vun de CFM.
Het commentuur bij de pluatjes is veelul met
de hand erbij geschFeven.
Vertuling:
Henk Kuujun,
Jun -Coen Drugt,
Puul Jonkm&n,
Lisou Morel.
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patent aan op een
motor die "in
evenwicht is en niet
trllf' . H.! patent-
nunrmer ls 290 266;
gedateerd 29 jvri
1899. Een doorsnede-
tekening staat hier-
naast afgebeeld. Toch
werd deze motor niet
gemaakt en dus ook
niet verkocht.
Er werd in 1902 een
nieuwe poging
ondernomen. De
kranten spreken over
een motorfiets, van
het merk Magnat, die
deelnam aan de
kilometertest met
vliegende start van
Deauville. Men
spreekt niet over het
resultaat die de motor
bereikte maar wel
over zljnberijder:
Escoffier. Het is
trouwens

waarschijríijk dat deze Magnat slechts één van de vele variaties was die men toen bouwde met een min of
meer aangep aste Zedel-, Columbia-, Mirus- of Dufeaux-motor, om nog maaÍ niet te spreken over de
Belgische merken Minerva en Sarolea. De Belgen leverden inbouwmotoren aan eenieder die dat wenste. De
laatste indicatie van een datum geeft de Magnat Debon catalogus van 1910, waarin de volgende zintelezen
valt: "In 1904 begonnen met een lichte motorfiets met een gewicht van 45 kilo etc."

1906
Bij gebrek aan elk ander gedrukt spoor moeten we voorlopígmaar aannemen dat 1906 het geboortejaar is
van de eerste 'echte' Magnat Debon motorÍiets. Laten we hopen dat deze stelling later juist blijkt te zijn. Een
ander feit kan trouwens onze veronderstelling onderbouwen. In 1906 arriveert Arthur Moser bg het bedrijf te
Grenoble, een nieuwe compagnon, dertig jau oud. Door hem werd aan het team van Magnat Debon een
nieuwe impuls gegeven. Escoffier werkte daar al als ingenieur. De eerste Magnat van 1906 was eigenlijk een
alledaagse machine en onderscheidde zich bijna niet van de rest van de andere Franse merken. Ten eerste
haar prijs FF 1050,:, waaÍmee zrj zich plaatste op het niveau van de tweecilinder van Peugeot met verende
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voorvork van Truffault, of de tweecilinder Terrot metZédel motor en telescoopvork die FF 1075 kostte. Het
verschil zatrnde magneetontsteking die in serie op de Magnat Debon werd gebouwd, bij de concurrentie
kostte een magneot FF 130,: tot FF 150,: extra. De nieuwkomer had een stijve voorvork maaÍ"een kleine
regel onderaan de pagina van de catalogus herstelt dat direct: extra leverbaar verende voorvork FF 50,:. In
ieiÍer geval presen[eert de Magnat van 1906 zichmet verende voorvork, maar uit niets blijkt dat het hier gaat
om de telesóoop voorvork die het merk later zoveel roem bracht.

Een andere
verbetering was de
spanner van de
a.andnlfriem. De
rlem was van
dubbelgedraatd
leer. De spanner
vergrootte het
contactoppervlak
op de trans-
missiepoelie en op
de velgpoelie.
Zoals men op de
tekening hiernaast
kan zien, is het
silhouet van de
Magnat Debon
duidelijk
verschillend van
die van de
klassieke Franse
motor. De

afbeelding is uitvergroot uit een folder van die tijd. De motor is schuin naar voren in het frame gemonteerd
en geeft hàar daardoor een gedrongen uitstraling. Dat wordt nog benadrukt door de kleinere wielen.
Gebruikelijk is 650 x 50 maar de Magna{ Debon heeft 600 x 50 banden gebruikt. Zoals te verwachten viel, is
het rijwielgedeelte door Magnat Debon zelf getekend. Het is tenslotte een constructeur die in rijwielen is
gespecialiseerd. Het was zeer ongebruikelijk dat een debuterende constructeur alles zelf bouwde, tot en met
éermotor en de carburateur toe. Toch deed men dit in Grenoble in de jaren voor 1914. Slechts één enkel
onderdeel maakte men niet zelf endat was de Simms-Bosch magneet. Op de tekening ontbreekt een detail:
de uitlaatpijp .Deze omissie (of is het vergeten?) zien we steeds terug in de illustraties van de catalogi tot in
1910. Een mysterie....

1907
Er zljnbhlkbaar geen veranderingen blj Magnat Debon. Men belandt in een grize motorperiode in Frankrijk.

S'4 ISOIV t. g o 7

Een verkoopdaling ontstaat door de kenteken-
registratíe" Deze daling duurde tot zo om en
nabrj 19 10 of 191 I " Voor een beginnend
motorÍnerk is 1907 dus geen genadig moment.
Bij Ma gnat Debon , zo lrykt het, slaat men er
geen acht op. Ttjdens de Salon van 1907 komt
Magnat Debon met een kettingoverbrenging
(zie afbeelding), een innovatie van lange duur,
net als bij Peugeot en Alcyon die hetzelfde
idee hadden. Dit was veel te vroeg. De ketting
was in de vergetelheid geraakt, wachtend op
betere tijden, maar de problemen met de
kettingoverbrenging waren in 1907 nog
hetzelfde gebleven. Op de tekening van het
kettingmodel zienwe een nieuw frame met
een zadelbuis die licht naar voren is gebogen.
Dit is een vorÍn die we op latere modellen niet
meer terug zullen zíen.

IYÏotoaysrerre " lvÏACilnT &
}íODlil.t: I t(r?

1Á liter, tot aan 1909 met een half geverfde en half vernikkelde tank

DEBol.l "



1909
In 1909 wordt de telescoopvoorvork in serie gemonteerd en nog steeds voor dezelfde pnjs vaqlf -l-0-50,:_
Naast de "Automatique" 2HPr/rwordt de1/gliter voorgesteld, verder gelijk aan de ]$P v_oo1F| 1.000,:. Fen
patent beschermt de nieuwe uitvinding van dat jaar, 9eq eltra poelie aan de trapas. Voordeel: de riem sluit
àauwer aan in de uitsparing van de poelie. Volgens de folder kan op deze manier met een minder gespanne_n

riem gereden worden. Zo vérmindert de slijtage van de riem. De riem is nog_steeds.van lee_r,.ofschoon_we de

trapeZiumvormige riem, die volop in gebruik is bij andere constructeuÍs in Frankrijk, pry lij -Magnat Debon
rorid 190: op de motor kwam. Eèn velgelijkend onderzoek met modellen van L907 en 1909 laten een groter
frame zien. De bestuurder zit iets meer naaÍ achteren boven het wiel. De benzinetank is ook vergroot, maar
de inhoud ervan niet: 5 liter benzine en I liter olie. Zoals gebruikelijk vindt de smering plaats met behulp van
een handpomp die naast de tank is bevestigd, aan de rechterzijde onder de knie van de bestuurde-r,-EiggnJtjk
ook een óriginaliteit van Magnat Debon, maar op een beetje een gedwongen plaats. De gebruikelijke plek
waar men de oliepomp bij andere motoren bevestigt, wordt bij Magnat Debon bezet door de starre
bedieningshendel van de carburateur.

1910
Dit is het begin van een bescheiden
zakehjk herstel van de motormarkt.
Het is nog niet het trjdstip voor
vernieuwingen. De spaarzame
technische vernieuwingen in de
catalogus van Magnat Debon zljn
achtereenvolgens een koplamp met
automatische generator en een
bijbehorend achterlicht, een gelede
zadelbuis met een schroefvormige
veer in de zadelpen. Voor FF I 1,:
extra wordt een "réversibele"
bagagedrager gemonteerd. Let op
want hij werkt pas als standaard als.

hij vrrj is van bagage, het
artikel draaide namelijk rond de
achteras om een standaardte vormen
die de achterkantvan de machine
optilde. .Twee modellen konden deze
accessores verkrijgen, het zin
dezelfde als in 1909 en voor dezelfde
prrys. Behalve een lichtere
cilinderinhoud, onderscheídt de %
liter zichvan z'ngrote zus metl/g
liter doordat er een UF{ magneet is
gemonteerd in plaats van de
gebruikelij ke S imms -Bosch.
Zonder twijfel nog belangrijker is de
wisseling van de directie van Magnat
Debon, hetgeen afgedrukt staat op de
eerste pagina van de catalogus. De
constructeurs zíjnvoortaan Ma gnat
en Moser in plaats van Magnat,
Debon en Moser zoals tot in 1909.

De naam Louis Debon zal nooit meer
verschijnen in de publicaties van de
fabriek uit Grenoble. Een krant uit
1917 (Le Monde lllustré) vermeldt
dat de heren Ma gnat en Debon zich
in l9I4 hebben teruggetrokken en
dathet merk Magnat Debon het
eigendom was geworden van
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1911 De spanning van de rtem werd regelbaar

A. Moser en V. Villard (van de cyclecars, die bekend werden in de jaren trvintig).
Voordat we eindigen met de besihrijving van deze pioniers, voor zover we dat weten, signaleren we de dood
van A. Moser in 1919. "Slachtoffer van een hevige zenuwcrisis" Zelfmoord? Zobegijp je ookleter de grote
problemen die Magnat Debon had kort voor de eerste wereldoorlog en voor-ha_ar overgang onder de hoede^
ïan Terrot. Het heéft ongeveer tien jaar geduurd voordat Magnat Debon volledig was overgenomen. Vanaf
1922 is Terrot deelnemei in de ondèrneming uit Grenoble, dit blijkt uit de eerste pagjunavan de Magnat
Debon catalogus van 1922. Men leest het gebruikelijke adres in Grenoble (Jean-Jaurès verving Saint André)
maar onder aan de pagnakunnen we in een omlijnd kader lezen: Terrot en Magnat Debon, gevolgd door het
beroemde adres Rue André-Colomban in Dijon.

1911
Een njk jaar dat meerdere
veranderinge n Iaat zien. De
allerbelangrljkste is zonder twijfel de
verschijning van een zijklepmotor.
Sinds 1903 werd dit type van
distributie al gebruth6tj Peugeot,
Griffon en andere merken, die in de
voorhoede liepen. Maar dit was wel
een nieuwigheid bij Magnat Debon,
want zlj had er nog geen een op de
markt. De zrjklepper (2HP 'Á) werd
voor dezelfde prljs aangeboden als de
oude automaat FF 1050,: (telescoop-
vork inbegrepen). De tweede machine
in het programm?, de zHP automaat,
zag zljnprljs verlaagd tot FF 950,:.
Dit was vijftig francs minder en dat
stond gelijk aan vijftig salarisuren van
een arbeider uit Panjs. In de provincie
verdiende men soms tot 5 0% minder...

Ook vanaf het jaar 1911 werd de spanning van de karakteristieke riem regelbaar. Gemonteerd aan het eind
van een korte handel van opzij kon men voortaan de poelie verhogen ofverlagen door een kabel, de spanning
van de riem werd zodoende aangepast aan het wegdek. Voor de hedendaagse restaurateur is het interessant
om te weten dat verschillende fabrikanten van accessoires een systeem van een aanbouw spanningswieltje
leverden, voor de bekende merken. Voor Magnat Debon kende men ondermeer de Fixator of F.J.V. die
werden bediend door een kabel vanafhet stuur.

t9t2
1912 is kennelijk een rustig jaar. Een enkele machine blijft in de catalogus en dat is nog steeds de ZHP %
voor een prijs van FF 1050,:. Het hjkt of hij onveranderd is in vergelijking met het model van
lgl0.Vastbesloten ieder systeem van versnelling te weren trjdens het rijden, komt Magnat Debon toch met
iets nieuws op dat gebied. Het lijkt heel simpel . . . een poelie met een kleine diameter, die geleverd werd op
elke machine. Het is deze poelie die op de tekening (zie de volgende afbeelding) staat afgebeeld (model I2),
waar het instrument is bevestigd langs de stuurtas. "Deze oplossing zal altqd veel eenvoudiger blijven dan
een versnellings-overbrenging" was het onweerlegbare aÍgument, waarmee Magnat Debon haar standpunt
over deze zaak verdedigde. Dit technisch getrappel is temeer verrassend door twee kleine regels onder aan de
catalogus, op pagina 30, waar één van de meest belangrijke ontwikkelingen van voor I9L4bíj een beroemd
Frans huis wordt aangekondigd. Deze regels waÍen de volgende: "OP BESTELLING maken wij een lichte
motorfiets van 3HP Vtmetkleppen die worden bediend door tuimelaars voor de prijs van FF 1150,:. Bekend
sinds het prille begin van de 20e eeuw, met name dankzij Buchet, werd zo dus volgens ons voor het eerst in
Frankrijk de kopklepmotor "in serie" gemaakt, of althans bijna. Daarentegen waÍen de klepstelen en hun
fixering nog wel van een metallwgisch wisselende sterkte. Gewoonlijk werden er zijklepmotoren gemaalÍ
want de breuk van een kop-klep veroorzaakte een regelrechte catastrofe in een kopkleppermotor. Als men de
La Débeaune van 1913 buiten beschouwinglaat, want dit was niets anders dan een Franse versie van de
Italiaanse Della Feirera; de vlug voorbijgaande Automoto 500 van 1913/1914; de verlate en vertrouwde
Koehler-Escoffier van het zelfde tijdperk, danzal tot de Berste Wereldoorlog Magnat Debon de enige en
exclusieve houder zijn vankopklepmotoren in Frankrijk.
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1912 De verwisselbare poelí.e (zic pijl) die alleen op het tnodel van dit janr voorkwarn.

1913
1913 is hetjaar van de verwoesting. Dit woord is niet te nwaar, want de 3HPV4 kopklepper nanzijnplaats in
bij Magnat Debon en dat voor dezelfde prijs als de 2HP 3Á dietaenverdween. Indien u heden ten dage de
gèlukldge bezitter van een zijklepper bent dan is de datering simpel: 191I en 1912. De motor van de nieuwe
MagnatDebon had een grotere inhoud gekregen met zijn 400 cc (75 X 90) maar let ook op de veranderingen
in het rijwielgedeelte. Zo is de beugel nu geplaatst achter de armen van de
schokdémper. De naaf werkt zo direct op de as in de schacht van de telescopische
vork. De tank heeft geverfde gedeelten gekregen en is afgerond. De inhoud is
toegenomen van vijf liter benzine tot zes liter. De benzinekranen zijn puntvormig en
zijn nauwkeuriger en benzine-dichter af te sluiten. De carburateur is van een
automatisch type van eigen merk en wordt bediend door een enkele manette vanaf
het stuur door middel van een kabel. Het stuur is veranderd, het is hoger en een
"geknikt" gedeelte waarop de handvatten beter uitkomen. Verder is het totale frame
herzien, zo ttjet geheel opnieuw getekend, om zodoende een lagere machine te
krijgen. Zoheeft.men vier cm gewonnen aan de achtnrzijde, de hoogte van het zadel
is 80 cm vanaf de grond gemeten en dat was weinig voor die tijd. Van groter belang
was dat de nieuwe motor de berijder dwong om minder te fietsen. De positie van het
zadel is steeds verder verwijderd van de plek waar het bij een rijwiel zit. Om deze
reden was de benzinetank ook vergroot en gedeeltelijk geverfd. Dit was een nieuwe
tendens die in dezelfde tijd ook bij andere constructeurs werd waaÍgenomen. We
komen nu aan brj het model die hedendaagse fanatici van het merk uit Grenoble
slapeloze nachten bezorg!. De aankondiging in de catalogus luidde als volgt: "Om
eindelijk onze cliënten die als amateurs aan races (categorie 500 cp) deelnemen
of een zijspan wensen te rijden, tevreden te stellen". De 500 cc in kwestie was een
ééncilindef met een boring en slag van 80 x 99 met een demontabele cilinderkop en
een gietijzeren cilinder met lage hals. Aan de buitenkant onderscheidt de motor zich'
heel goed door de koelvinnen tot onderaan de cilinder en een ultra-korte uitlaat en
verder met de bevestigingsmberen van de beroemde cilinderkop. De rest van de
motor is gehlk aan de gewone modellen, de catalogus maakt melding van een
versterking van het frame en de voorvork "om een motor steun te geven die
ongeveer eenderde deel sterker is geworden". ln verband met dit nieuwe type
heeft men de gebruikelijke leren riem ingeruild voor een trapeziumvormige riem
gekoppeld aan motor met een dichte poelie. Voor FF 1350,: was dit model niet
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1913 Een bekend
silhouet ma&r sterk
gewijzigd in verge-
lijking met het vori-
ge model.



1913 De 4HP met losse cilinderkop en de koelvinnen tot op de voet.

extreem duur, het gafde beloofde prestaties, toch bleefhij slechts gedurende hetjaar 1913 in productie. Om
de moeilijkheden van de weg te overwinnen had Magnat Debon eigenlijk dezelfde fout gemaakt als de
pioniers van de driewielers tien jaar eerder: verhogen van het motorvermogen, terwijl de echte oplossing
vervat was in de mechanische overbrenging van de snelheid.
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1913 De 3HP% met verlichting.
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Men moet helaas aarulemen dat Magnat Debon dit niet eerder heeft begrepenondanks haar geografische
liggg (Franse alpen) De Zwitsers, die het zelfde próleem hadden, reageerden beter; zowel Moto-Rêve
alsooÈmet name Motosacoche. Deze leemte nam in belangrijkheid toe met de verschijning va$een
kopklepper. Om dit te verhelpen bedienden de verantwoordelijken van N4€n1t_Deb9g-z!ch van alle
Ueitaande middelen. Deze riChtten zich op verschillende voÍmen van poelies. Voor FF27,: de met de hand

bedienbare en rekbare poelie. De buitensfe wang schuift en men regelt deze verschuiving door middel van
aan- en losschroeven van de blokt<ademoer. Voor FF 75,: heeft men een ontkoppelbare poelie, die werkt
door middel van een omgekeerde kegel, die bediend wordt door een kabel en een manette vanaf het stuur.
Tenslotte is voor een stwige prijs van FF 135,: een automatische rekbare poelie te leveren die gebruik
maakt van centrifu gaalkracht.

t9t4
Zonder te spreken over Rene Gillet, die zijn hele leven al V-twins bouwde, vinden we ze bij alle grote Franse
merken: Peugeo! GriÍfon, Alcyon, Clément en Terrot. Zijn stille en zachtnoedige loop vonden veel bijval._ ,

Magnat Debon
zag ook de
noodzaak zích
hierop te
richten. Na in
de catalogus
van 1913 nog
te hebben
verkondigd en
geschreven
dat: "een
soepele
tweecilinder
is superieur
aan een ruwe
ééncilinder
maar het
verkrijgen
van alle
souplesse met
een
ééncilinder is
beter"
(catalogus
1913) treffen
we de

volgende zin aan in de catalogus van 1914: "Wanneer men een zekere cilinderinhoud overschrijdt, kan
men niet voorkomen dat men een motor produceert met veel trillingen, dit als gevolg van de te grote
krachten van de verbrandingsexplosies. In dat geval, maar alleen voor een motor van een zeker ver-
mogen, is het verkieslijk zijn toevlucht te nemen tot een tweecilinder die de kracht van de explosies in
tweeën deelt". Getrouw aanhaar formule zal de tweecilinder van Magnat Debon 4HP dus een tweecilinder
kopklepper worden van 499 cc (twee maal66 x 73) met niet losse cilinderkoppen. De tweede cilinder had de
gebruikelijke plaats van de magneet ingenomen, de laatste vinden we nu dan voorop het carter geplaatst,
maar houdt zijn aandrljving door tandwielen, hetgeen technisch klassiek is bij Magnat Debon. In het spoor
van wijzigingèn profiteerde ook het frame nog een keer. Vanaf l914 is deze verlengd, noodzakelijk bij een
tweecilinder, met een licht gebogen voorbuis.
Het balhoofd is helemaal herzien, het is verstevigd, essentieel als je een betere wegligging nastreeft.
Overigens heeft de tweecilinder Magnat Debon een open frame, zoals alle Magnat Debon's vanaf hetbegin
hebben gehad. Dan het hoofdstuk accessoires: de handvatten van het stuur (van hoornstof) zijn omgebogen

7914 Nieuw ontwerp van hetfratne bij het balhoffi van de 3HP%. De tank krijgt êên
kleur, de biezen zijn op ile foto goed te zien. De nieuwe demper werkt beter.
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aan hun
uiteinden, er is

, een rond tasje
binnenin het
stuur bevestig4
op een verstevr-
grngsstang. De
verlenging van
het frame neemt
ook de tank
mee, deze
wordt 6,5 lrter,
en 1,5 liter olie.
De motor is
voortaan
helemaal
geëmailleerd en
krrygt een .

meuwe
beginletter voor
het merk. In het
begin wordt de
4HP geleverd
met een
trapezium-

1914 Demper type "ilutomobile". Magneet
Bosch ZAV.

1974 Drooggewicht van d.e 4HP is ni.et groter ilan 65 kg. Motorpoelie origirteel 770
mm, ,met ile hand te verwisselen of zoals het in het Frans veel beter klinkt: "extensi-
ble à la main".

vormige rubberen riem, "veel sterker en licht elastisch" zonder aandrukwieltje. De prijs van de machine
bedraagt FF 1325,:. Het model doet het slecht, er is maar een beperkte afzet, de uitvoergegevens voldoen
volgens een verklaring. Hetzelfde is trouwens het geval met de tweecilinder van Terrot metZédel
inbouwmotor.
Bij MagnatDebon bleef de 3HP% van FF 1050,: het
strrj.dp ?ard, vrijwel onveranderd ten opzighrte. van het
vorige jaar, op het rijwielgedeelte na. Hoewel de
cilinderkop niet afneemb aar was, valt niettemin het grotere
aantaLkoelvinnen op, meer verspreid over de cilinder. Dit
is de enige zichtbare verandering aanhet mechaniek. Wat
betreft het hoofdstuk van de smering verÍneldt de
catalogus dat deze automatisch plaatsvindt door middel van
aanzutglng in het carter op het moment dat de zutger
omhoo g gaat Een klassiek systeem, zekeÍ, maar verbeterd
(sinds 1913) door de aanwezigherd van een olietank met
drie stangen van de handpompen. Bij oplettend onderzoek
van de illustraties is niet met zekerheid vast te stellen dat
afzonderlijke werking mogelijk is, doch, zij die het weet
maghet zeggen. .

Hoe herken ik in één oogopslag het type?

1906 1907 1908 1909 1910 1911 L9L2 1913 l9t4

LHPY,
adm.aut.
1/s Iitre

LHPY,
adm.aut
1/s htre

LHPY,
adm. aut
1/g htre

zHP%
adm.aut
1/g htre

zHP%
adm. aut
1/e Iitre

zHP%
laterales

zHP%
laterales

3HPy4
culb.
75 x90

3HPIÁ
cult.
75 x9A

ZHPY4
adm.aut
%htre

zHP
adm.aut
Yo litre

zHP
adm.aut
% Iitre

3HP%
sur com.

4HP culb
sur com.

4HP
2 crl.

Adm. aut.
laterales

automatische inlaatklep (snuffelklep)
zijkleppenmotor

culb.(s,rr com) kopklepmotor; bedien d.m.v. tuimelaars
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Van hoop naar een harde economische werkelijkheid
Na de oorlog 1914-1918
Men haalde de productiegereedschappen van vroeger van
zolder,waardoor de fietsen en de gebogen eencilinters
verschenen die het merk haar repulatiehebben geleverd. De
studieafdeling stuurt dan aantot een dubbele ontwikkeling:
enerzljds de ontwikkeling van een nieuw model en anderrï3ds
(ory e-vgntuele koper-s gerust te stellen en niet als "afg edaín"
betiteld te worden) de modernisering van de eencilináers,
bijvoorbeeld door toevoe gLngvan een tweeversnellingsbak.
Een prototype van het nieuwe modelflat-twin wordt -
gepres€nteerd in de Salon du Cycle et de l'Automobile I9I g,
maar de toekomstverwachtingen zien er somber uit: het land
blUft arÍn en de overschotten van nieuw Amerikaans matertaal
worden voor bel achelii k lage prtjzen verkocht.
It.t prototype schijnt áus niet vórder te zljn gegaandan een
kleine voorserie omdatde Íirma Magnat De6on geen
gereedschap en noo dzakelUke structuren kan maken om de serie
te realiseren.

t{pt enige wat dus overleeft, z4 heet slecht, is de eencilinder.
Die zal snel uit de catalogus vérdwijnen ten gunste van een
model met een tweetaktmotor.

Aun het einde van de eerste we-
reldoorlog ducht de firma Mugnut-
Debon, zouls vele underen, dat de
toekomst duidelijk was. De con-
sumptie zou weer op gang komen.
Tijdens de oorlog bleef de werk-
pluats open, er werd gewoon ge-
werkt vanwege de \everanties uan
het leger. Maur door vrede kwam
er een gebrek aun beschikbure
gelden en men moest omschukelen
naar iets nieuws.. . o

Tekst: Patrich Delli
Vertaling: Annelies Hamelink
Uit: Motocyclettiste lr{o.23

blr 19 en 20
ffieelding: folder uit CFM-DC

M13.15

UitelFelijk zalhetmerk overleven, nadat het is overgenomen
{oor he} grote.huis Terrot en zalhet een erg vergelijkbar-e serie gaan presenteren, maar zljn orig1;ift"it;^í-
dan verloren zijn.

t919-1920
Analyse van het model
In de winter van 1919-1920 werd er een reclamefolder naar alle kantoren van het huis gestuurd om te
p1ob91eq voldoende voorbestellingen te krijgen. De serie fietsen bestaat uit wel zes moiellen en de
ééncilinder is nog met directe aandrijving. 

--

P.. eg.ry.qs hebben, zo lijkt-het, erg hóog gqTr$ q.t d9 flat-twin. Het model is erg duur: FF 3200,: , de
ééncilinder kost maar \F 197.!,: en een gemiddelde fiets kost maar FF 600,: ; Uouef;A.n t;ri;;H*i"y
Davidson FF 1600,: .(met zijspan!)

Deaandrijving bestaat uit een motorblok waarvan de versnellingsbak met twee aanzetshrkken onder de
krukas.is geplqaF_t Drc distributie is ongervoon en doet denken àan die van Moto Guzzr, diewat later zullen
verschijnen ty 1922 De toevoer is namélijk via een klep aan de zijkarfi,terwijl de uitlaat getegela;ordt 

"iáeen stang en kopklep.
De boring 9n slag van 60 

" ?0 ql geven een totale cilinderinhoud van 400 cc. Motor en versnellingsbak zijn
t-flemaal afegmontgeld met kogellagers, een erg kostbare oplossing voor die tijd.
Het vliegwiel van de krukas zit gemonteerd-aan de linkerbuitenkarit van de ketïingkast. De verlichting
o"tu.u1t$ z'n energie via een afgeschermde Bosch dynamo op een plateau boven à'e kettingkast. Het "
aandrijftandwigt d4jft door een meenemer een oliepomp aandie op de linkerkant van de dÏstributiekast is
geplaatst. Een handpomp op de_tank zorgÍ.ervoor ói* 4è smering in geval n^"*ie*U"tO 

"i"irèi.i"piDe carburateur, die ook door Magnat D.6o1 g.qgukt is, vogdt áe t*iee cilinders via een .tg f*g" g.Ëo-0.
prjp et zrjn asymmetrische ligging zou enkele vullingsafwijkingen brj eenlaagmotortoereítuítË*J.g 

----
moeten brengen.
De uitlaat, ee1 elg.lange_ buis aan de ene kant-en een erg korte 

-buis aan de ander, maar omgedraaid ten
opzichte van de inlaat!, leidt naar een stille cilindervorÀige achterknalpot en beíchiÈ ouórï"" Èt.p om het
uitlaatsysteem verder te openen via de linkerhiel.
De manier van starten ligt Lussen die van de echte "kickstarter" en die van het vooroorlogse aanfietsen in: een
gkelg slinger ondel hgt zadel slingert rechtstreeks de krukas aan,uja een ketting en;il;;Édit"r.D 

* --*
De primaire transmissie is een tandrvielpaar, de-koppeling zit aaÁde uitgang nuí d. u.r.itèttfuÀïa.,'At
poelie van de secundaire transmissie heèft een diarnêter ván tgO mm. Dë po'elie van het achterí,iel hêéft een
diameter van 430 mm en de leren riem heeft een dikte van22 mm.
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Het vennoedelijk nooit gebouwde prototlpe. Verkeer model? In ieder geval het verkeerde mornent.

Het dubbele wiegframe bevindt zich onder de motor. Het bezit een schommel-achterwielvering, die gedempt
wordt door twee erg lange veren die in telescopische buizen zitten. Die zitten vast aan de naaf en aan de
voorkant van het zadel. Het zadel is dubbel opgehangen: door twee klassieke veren op het metalen geraamte
maar tegelijkertijd ook door een andere veer ilié in de zadelbuis is geplaatst! Wat een-comfort. Of zóals de
aankondiging zegf'. "Door z'ntot heden nog ongekende comfort vult zij een grote leemte en maakt hij
zijn gebruik aangenaam voor berijders van alle leeftijden". . .

Omdat het achterwiel zwevend is opgehangen, zrjn zowel de koffer als het gereedschapskistje aan het
spatbord bevestigd, komend van onder de zadelbuis en verder gaandtot aan de gereedschapskist. Hij is
versterkt door een stang die de verbinding maakt tussen het zadel en de koffer

De voorvering is niet meer van het beroemde telescopische type, maar van het type "à roue poussée" (met
geduwd wiel). Twee veren die werken door uitrekking aan de achterkant van de vorkbuizen en een andere
veer die voor het balhoofd zit en werkt door hem in te drukken. Het erg grote stuur "tourisme" moet toch
wel een beetje de lsdeën hinderen! De gas- en voorontstekingshendel zljnhieraan gesoldeerd en de handen
rusten op hoornen handvatten. De grote treeplanken zijnvan gegoten aluminium, aan de voorkant daarvan zrt
links de rem en rechts de koppeling, beiden bediend door pedalen.

De lange tank is enigszins kogelvormig met een bolvormige voorkant. De 6,5 liter benzine zitnhetvoorste
gedeelte en in de dop zit een injectiespuit om de motor te ontgommen of om een aansteker mee te mllen! Het
achterste gedeelte bevat 1,5 liter olie.

In de folder staat een maximumsnelheid van 75 krnlhvermeld, en een snelheid van 3 km/h zonder schokken,
en dat men haar kon stoppen (afremmen?) door twee leren remschoenen, die aangrijpen in de groef via de
wielpoelie. Zljntotaalgewicht van 85 kg is zeker niet overdreven en de afuerking hjkt erg verzorgd: rwarte
lak met grijze vlakken op de tank en groene biezen, veel vernikkelde onderdelen, gepolijste aluminium
onderdelen of "zorgl'uldig gestraald".
DezeMagnatDebon wekt dus, op papier, de indruk een goed bedachte en gemaakte motor tn zijn.Ik denk
alleen dat de prijs de klanten deed afschrikken. Ze wilden haar misschien gÍaaghebben, maar dan voor
minder geld!
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De verschillen met Terrot
Periode l92l - 1935
Bron : ruilryj-Êancq co!Ê/tp!rq!: clijon

Geschiedenis
Hoe de in 1893 in Grenoble gestichte firma Magnat Debon zichtot 1914 ontwikkelt is wij goed bekend,
zoals ook hiervoor telezen is. Hoe de firma de periode van de oorlog doorgaat en waaÍom haar toestand in
I9l9-I920 wanhopig blijkt te zijn, daar weten wij minder van.

De presentatie van een heel bijzondere V Twin trjdens de l" tentoonstelling van ná de oorlog beantwoordt
nief aan de waagvan de markt (economische instorting. . .). Op korte termijn werd de markt in beslag
genomen door de productie en verkoop van fietsen, lichte goedkope tweetakten en ... motoren uit de
Amerikaanse stock.

Het is onder zulke omstandigheden dat de uit Lyon
afkomstige zaakgelastigden Paul en Melchior Chalon, die
tevens de belangnjkste aandeelhouders van Magnat
Debon waren, samen met Alfred Vurpillot, hun kapitaal
staken in de aankoop van Terrot & Cie (einde L920) en
kiezen voor een strategie door te fuseren met de nieuw
opgerichte firma Ets. Terrot (akte van 28 februari L92L).
Er werd toen ook gelijk een commercieel partnerschap
met Peugeot gecreëerd: een vennootschap "Neuilly-
Vélos" zaï van de drie merken de producten verspreiden,
alsmede de beroemde uit Dijon afkomstige fietsen van
Cottereat), die in Grenoble gevestigd was. Wat
motorïijwielen betreft staat een kort geleden door Cuzeau
uitgevonden tweetakt mototrijwiel van 269 cc centraal.

Maar de door deze goed bedachte onderneming verwachte
winsten vallen tegen; na een jaar neemt Peugeot afstand,
en nadat F{enn Cuzeau naar Grenoble is geweest om het
coïïrmerciele net te heractiveren, wordt een tweede
financiële plan toegepast: het merk Magnat Debon wordt
(begin 1923?) verkocht aanManufacture Lyonnaise des
Cycles et Motocyclettes, 92 rue de la Part-Dieu en de
fabriek in Grenoble aanEts. Meunier (Historische bericht
van Chambre Syndicale des Agents de Change de Paris -
Centre des Archives du Monde du Travail, Roubaix).

Daarna zotr men zichkunnen voorstellen dat door de
ontwikkeling de Ets. Terrot nieuwe financiële
mogehjkheden hebben om de uit Grenoble afkomstige
firma in 1925 op te slokken: in de catalogus van de
okÍober tentoonstelling wordt de "Manufacture Lyonnaise

,oaeuenïff 3,ï,"":il*L::f ;:li:i#;ff li,ïJïii'uy"**
Crisis van 1930-193 I met zljn speciale uitvoeringen moeten stoppen (geïmporteerde motorblokken zijnts
duur) en vanaf 1933 zíjn catalogas volledig op die van Terrot moeten richten.

Op het laatst, in 1935, gaatonder leiding van Jean Hutinel, de directie van Grenobl e naar Drjon, 5 1 bis
Boulevard Thiers, en na de Duitse bezettngin 1940 - 1944 worden de werkplaatsen in Grenoble definitief
verlaten.

Alfred Vurpillot (1862 - 1947)
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Nr. Vergelijking van de series Terrot /Magnat Debon
(Nr. verwijst naar uitleg hieronder)

cc 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 193 I 1932

1. 100 TT/MI)

7 L45 TT/MI) TT/MD MI)

3. L75 TT TT/MI) TT/MI) TT/MI) TT/MI) TT/MI) TT/MI) TT/MI) TT/MI)

4. 250
2-takt

TT/MI)
269 cc

TT/MI)
269 cc

TT/MI) TT/MD TT/MI) TT/MI) TT/}ID TT/MI) TT/MI) TT/MI)

5. 250
4-takt

TT TT TT TT TT/MI) TT/MI) TT/MI) TT/MI)

6. 350
400

TT
MI)

TT
MI)

TT/MI) TT/MI) TT/MI) TT/MI) TT/MI) TT/MI) TT/MI) TT/MI)

7. 500 TT TT/MI) TT/MI) TT/MI) TT/MI) TT/MI)

8. 680 TT TT

2. De Vélorette (tweetakt)
"Neef' van de Cyclorette "IT" wordt dezeMagnatDebon gedurende 1923,1924 en 1925 voorzien van
pedalen, een boring x slag 57 x 57 : 145 cc Terrot motorblok met leren riemaandrijving, een lange
iritlaaprjp met eerraluminium demper, speciaal ontwikkeld door Magnat Debon. Het frame met een gebogen
bovenste horizontale buis is van Magnat Debon, de voorvork is van een niet schommelend type met een

centrale veer. De motorfiets heeft een lederen zadel, eenbagagedragv en twee afsluitbare gereedschapstasjes
en een standaard achterwiel.
De tankinhoud is 4,5 liter met een kleine reserye voor olie van0,25liter. Hij heeft twee velgremmen op het
riemaandrijfiviel en een bandenmaat van 650 x 45 (hielbanden), weegl45 kg. en bereikt een snelheid van 40
lcn/h; de prijs is FF 2.150,:.

3. De 175 LM l/LM 2 (tweetakten) 1925 - 1926
Machines voor l00o/o speciaal van Magnat Debon voor het seizoen 1925 - 1926. Ze zrjnvoorzienvan een

tweetakt AZA (JAP) motorblok van I74 cc (59 x 64) en heeft twee versnellingen, riemaandrijving en een
uitlaat zonder demper.
Het frame van de Ltvt t is anders, met parallel aan elkaar lopende buizen (een soort type A Terrot)
waartussen de tank zich bevindt en een gebogen buis onder het motorblok, terwijl de LM 2lijkl op het model
400 "Aviation" of het model 350 MAG ("GM") met een frame met parallel lopende horizontale buizen, de
verticale frame buizen houden echter op bij de motorophanging. Allebei hebben ze eenvoorvork van het
type "Druid", een "breed" spatbord en een bagagedrager. Onder de zadelbuis bevindt zich een
gereedschapstasje en ze hebben een achterstandaard. De tankinhoud is 6 liter. Twee velgremmen 9p het
riemaandrijvingswiel, hielbanden maat 650 x 55, een verhoogd stuur en treeplanken (tegen extra kosten ook
leverbaar met sportstuuÍ en voetsteunen). De LM I weegt 65 kg, de LM 2 60k9. De snelheid is 55 lcnlh.
Prijs FF 2.775,:

3&4. De 175 en 250 "Terrot" (tweetakten) 1927
De LM3 voor het seizoen 1927 heeft. geen Engels AZA blok meer maar het blok van Terrot (57 x 68) met
afgeronde cilinderribben, een dubbele uitlaat met een "overdwaÍse" demper. Voor de rest is hij gelijk aan de
LM2.
Haar carrière za| zichbijna zonder veranderingen voorzetten (LMP, LMSP) tat aanhet einde van 1930.
Voor de 269 cc (types BM,1923-24) en de 250 cc (types FM vanaf 1925 enAM vanaf 1926) zie de types A,
E en de types F.

6. Typen 400 'oAviation"
Ontwerp l9l4; terugvanaf 1922 tot en met 1926 van$ 1925 met MAG 350 kop-zijklep viertaktblolc
Deze beioemde machine (éen vooroverhellende cilinder, 75 x90 mm kopklepper, twee versnellingen, starten
met een slinger), al ver voor 1914 ontworpen, komt in het seizoen 1922weer in dienst. Zelarjgt een nieuw



verlaagd frame, model Terrot voor het seizoen 1923 en 1924,met de originele voorvork van Magnat Debon.

De prijs n 1923 bedraagt FF 3.700,:.
De 350 cc*MAG" 1925
Deze motor heeft een frame als het model hierboven maar dan met een "Druid" voorvork; zij wordt door "La
Manufacture Lyonnaise . . . ." voorzien van een MAG motorblok met boring x_ slag 72 x 85, met_een_twee- of
drie gangsversnellingsbak. Een "sport" model was ook leverbaar, FF 100,: duurder, de prijs FF 4.215,:

6. De 350 "Blackburne" L926 - 1932 (viertakten)
Type BMSS:
Vbbr het seizoen 1926 introduceert Terrot, als topmodel, een 348 cc kopklepper type Supersport, boring x
slag 7 I x 8 8 mm, nu met een aluminium zuiger . De motor hee.{eeq o-pen uitlaat, drie versnellingen, ketting-
ovelbrenging, mechanische oliepomp en een-apart olietankje, "Druid" voorvork, ffommelremmen,
hielbandá Èíaat 650 x 65 of 70;0 x i00, het gèwicht is 95 kg en de topsnelheid bedraaeÍ 110 km./tr. Prijs,
naar uitvoering, op aarvraag.
Model t927 iíbífnagelijk àan dat van 1926. Nieuw zljnde verstelbare schokbrekers, een vanaf het stuur
met de hand bediêndólièpompje voor extra smering en een kleine demper op de uitlaat.
Er verschijnt in 1928 ooli een model met dubbele open uitlaten met of zonder "visstaarten". Prijs FF 6.300,:
(BMSS) - FF 7.150,: (BMSS2 Racing).

1930 BOSS2; il,fbeelding uit Moto Revue

Type BOSSC:
Voor 1929 is er een nieuw frame "semi-berceau"
(zoals dxvan type HSSO), achterover hellende
versnellingsbak met vier bevestigingspunten, eeïl
zadeltank, remtroÍnmels van L7 0 nrm. Grote
capaclteit demper (BOSS2 Racing met dubbele
uitlaat) en voor het seizoen 1930, twee modellen
BOSSC2 en BOSS2 Racing met een dubbele
urtlaat Pttjs FF 6.200,:

Type BSSL:
(Luxe) In 193L en 1932 zljn er nog twee modellen
met kopkleppen, echter nu ze doen hun werk niet
meer in de open lucht, er zit een dekseltje over-
heen. Twee "vis"vormige uitlaten en een "webb"
voorvork met een enkele veer. PrUs FF 5.900,:

1932 is het laatste jaar voor het prestigreuze model
"Blackburne""

1930 NMOSS

7. De 500 cc ííBlackburne" 1928 - 1932
Eén jaar na Terrot komt het "kwaliteitsmerk" ook uit met haar topmodel, de 5HP. Voor het seizoen 1928
werpen de strategen van de rue André-Colomban op de toppen van hun kunnen de 500 cc Blackburne in de

strijd: de NMT, de NMS zijklepper, de NMSS en de NMSS2 met dubbele uitlaat, stuk voor_stuk met lange
slag motoren met een boring x ilag van 8 I x 97 mm. Ze hebben een klein model dgmper en hebben het
"fiètsgedeelte" van de 500 cc Terrot-Jap, een hangende drie-versnellingsbak met vier bevestigingspunJen.
Remmen van200 Í1m., een extra reseryetankje in de bagagedrager, een voorvork van het type "Druid" met
regelbare schokbrekers en ballonbanden 700 x 100, Hij weegt .115 kg rijdt 90 km/h (NMT), de NIVISnet
eeá hoge compressie-motor loopt I l0 lan/h en de Supersport rijdt 120 km/h. Prijzen respectievelijk FF
6"800,- 17"000,: en7.300,: en
9.000,:.

De types NMOT / I.{MOS en NMOSS
/ NMOSS Racing:

Voor 1930 bhJft het motorblok gelijk,
echter er verschijnt een nieuw frame
"semi-berceau" Terrot. Achterover
hellende versnellingsbak met vier
bevestigingspunten (en close-ratio
versnellingsbak voor de Supersport),
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een zadeltank, reÍlmen van 170 mm. in het voorwiel en 200 mm voor het achterwiel, een grote capaciteit
demper (type Racing met dubbele uitlaat).
In het seizóen 193I-1932 verschijnen er twee maar kopklepmodellen, de CSSI en de CSS2, dus weer met
dubbele urtlaat met lange visvormige uitlaten, een "Webb" voorvork met één cenfale veer. Prijzen
respectievelijk FF 6.600,: / 6.950,:.

7. De 500 Terrot Spéciales Magnat Debon

1932 Moto Revue Salon de Paris Presentatie van de
Magnat Debon " Compétition-client" met dubbele
uitluat, magneet voor het bloh en een vierbak van
Burman met voetversnelling. Verdere details: open
klepmechanisme, handoliepomp op de olietanh en
een zadeltank met een hapje eruit. Cosmetisch zou
het mogelijk zijn om de tanh optisch "recht" te laten
lopen muar een hapje eruit toont toch veel "poten-
teF".

22

Terwijl Terrot op het Salon van 1930
(modellen 193 L) zijn 500 cc "semi bloc",
met geïntegreerde versnellingsbak pre-
senteert en deze unieke oplossing de
komende jaren zal, verdedigen, komt
Magnat Debon vanaf 1931 met zíjn 500
CL Alpina, zljklepper met een Terrot
blok (84 x 90) maaÍ een losse
versnellingsbak.

In 1 g3zkomt de versie Supersport
kopklepper Super Alpina CSSA. Dit type,
ook weer met losse versnellingsbak,
bereikt een snelheid van ongeveer \20
km./h" De prij zenrespectievelijk FF
6.050,: en FF 6.850,:.

1932 LU 175 cc tweetakt met op de plauts van de
magneet nu de dynamo. De ontstekiog wordt nu
verzorgd door een uccu-bof,ine systeem Moto Revue
maakt nog melding vun de extra platte claxon.

8. 680 cc Terrotvanafl93l
Dit type V-motor met JAP viertakt zijklepblok is niet in het programma van Magnat Debon opgenomen
geweest.

De verschillen tussen Magnat Debon en Terrot
verdwrjnen in 1933, de catalogr zijn hierna gelijk.

1932 CSAA



De historie van Magnat Debon
Bron: J.Y Fenautrigues; les 350latérales & culbutées 1924 - 1955

Wanneer men spreekt over Terrot, dan haalt men Magnat Debon dikwijls voor de geest en denkt dan vaak
aan de verwording van een groot merk tot een "ondermerk" van Terrot (hoewel dat in kwalitatief opzicht niet
klopt) maar toch ook hun periode van glorie.
Haar creatie werd in 1893 in Grenoble verwekt. Het is tot 1906 een fietsenfabriek maar vanaf 1906 stortten
ze zichin het avontuur van de motorÍietsen. De vermaardheid van het merk ontstaat dankzij het tlpe zHP%
maaï eveÍtzeer met hun kopkleppermodel, te vroeg in het tijdsgewricht.
Na de oorlog 1914 -1918 zalhet jaar 1919 een mechanische nieuwigheid laten zien, net iets voor de ABC
van Gnóme & Rhóne, want de vlakke twin met kopklepperblok van 400 cc met daar tegenaan een
versnellingsbak met twee versnellingen, een blolanotor met een "cantilever"achtervering.

Zokortna de eerste wereldoorlog hadden de geallieerde ffoepen veel materieel meegebracht en dat werd
door het overschot gedumpt. Dit vormde op deze manier een serieuze aanslag op de verkopen van de Franse
motorfietsen. De firma uit Grenoble ontsnapte daar ook niet aan maar gelukkig bleven de regionale klanten
door dik en dun trouw aan de 2HP'Á, zeker verouderd maaÍ ze klimt nog dapper de talloze hellingen in de
omgeving van Grenoble. De Edelweiss in het logo versiert de tanks van de Magnat Debon motoren. Is dit
niet om ons te herinneren aan de oorspronkelijke bergbewoners van het merk?

Het epos van de flat-twin werd opgegeven door de conservatieve mentaliteit van toen. Het is ten tijde van de
tweetakten in 1923 dat Magnat Debon terugkeerde met haar 175 en250 cc motoren. Maar de eigen vier-
takten zouden niet meer terugkeren want deze werden vertegenwoordigd door de Zwitserse 350 cc MAG of
de Engelse Blackburne's en dat is tot de aÍkoop door Terrot n 1922. Hun gezamenlijke toekomst zou innig
verbonden zijn, immers uitmondend in modellen die identiek werden, op het logo na. Magnat Debon zou nog
enkele modellen leveren met een Blackburne motor in een laatste stuiptrekÍ<ing onder de bescherming van de
overname door de fabriek uit Dijon met onder andere de BMSSC met de afmetingen 71 x 88.

Vanaf I928-L929 zijnde Magnat Debon's niet meer dan Terrot-hergeboorten (zie de tabel op bladzijde25
met overeenkomsten) De echte verdwijning van Magnat Debon zolu zijn in het gezelschap van Terrot in de
klauwen van de leeuw van Peugeot in 1959.

met een bepaalde cilinderinhoud in cc's:

Bij
E,

F
G
H
J
L
M
N
o
P
R
S

T
V

Bij Magnat Debon
M 100
L 175
P 250
M 254
B 350c s00
V 680 of750

Waar staan de letters voor in de type-aanduiding?
De eerste letter
correspondeert altijd

Terrot
270 of 125
250
350
350
350
175
98
500
250
250 en T25
500
175
100
680 of750
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o

D
L
M
o
R
S

T
IJ
V

a

C
G"
L
R
T
S

V
4

De tweede letter
Détachable; afrreembare cilinderkop
Luxe
Monobloc
frame met gedragen bak en 4 bevestigingsbouten (boite portée)
Rapports rapprochees; vier versnellingen ("close ratio" bak)
Standaard of Super
Toerisme of Telescoopvoorvork
Utiliteitsmotor (goedkope gebruiksmotor voor woon-werkverkeer)
Villiers

De derde letter
Comfort
Grand tourisme"
Luxe
Rally (frame-buizen omhoog gebogen)
Toerisme
Sport
Villiers
Vierbak

De vierde letter (soms ook als vijfde letter gebruikt)
culbuteurs Enfermés; afgesloten klepmechanisme op de kop
zadeltank
"open": de tuimelaars in de open lucht
"Pincettes (haarspeldveren)
Rally (omhoog lopende uitlaatprjpen)
kopklepmotor; dit in tegenstelling tot E; dus open klepmechanisme op de kop
Toerisme
Als toevoeging na de vierde letter: enkele uitlaat
Als toevoeging na de vierde letter: dubbele uitlaat

Dateringstabel (Terrot) vanaf 1930 tlm 1959
(volledige tabel in diverse boeken o.a. B1 en 84 van CFM-DC)
De getallen die niet eindigen op 001 of 000 zijn minder precies en gebaseerd op schattingen van heden nog
bekende motoren..

E
G
o
P
R
S

T
1

2

Iaartal Eerst
getelde
nuÍïrmer

Laatst
getelde
nuntmer

1930 I 00.00 I 124.000

193 I 124.001 l 3 8.000

1932 l3 8.00 I I 65.000

1933 165.001 183.000

r934 183.001 198.000

193 5 1 98.00 I 207.000

r936 207 .001 219.000

r937 219.001 231.000

193I 231.001 27 1.508

t946 280.532 283.7 L9

1947 285.787 291.596

1948 296.455 322.730

1949 310.576 318.675

I 950 3 18 .679 339.992

195 I 340.27 I 355 .927

1952 365.s69 390.188

195 3 398.470 416.035

r954 425.920 439.482

I 955 446.803 469.437

19s6 471.564 47 6.47 I

1957 481 .216 487.326

195 8 486.308 494.722

1959 492.036 496.7 I



Hieronder stsat een tabel waarin (van de 350 cc modellen) de vergelijking van de aanduidingen kan
worden bestudeerd.

Terrot motor boring x slag motor boring x
slag

Magnat
Debon

HSS(c)
JAP

70x90of
74x80 Blackburne 71 x88

BMSS(C)

HSSR 70x90of
74x80

BMSSR

HSSE
70x90

BMSSE

HSSOl BOSS(C)l

HSSO2 BOSS(C)2

HSST BCSS

HSSL BCSSL

Hr(c)
70x90

Dezelfde producten bij Terrot
en Magnat Debon

70x90

Dezelfde producten btj Terrrot
en Magnat Debon

BMr(C)

HS(c) BMS(c)

HST BST

HLG BLG

HO(r S) BO(r S)

HR BSSB(BR?)

HD(S LXA) BD(S LXA)

HSSG BSSG

HMD BMD(LB)

HML(4) BML(4)

HCP BCP

FIU BI-}

HSSP(R) BSSP(R)

JSSS BGSS

JSSL BGSL

HC4 BC4

HCr(L) B4r(L)

Bron:
I)atum:
Tijdsbeeld:

Magnat Debon; les 175 cmc Frangaises (VII) 1936
Moto Revuel ziehet artikel op de volgende btadzijde. (slot ontbreekt)
11 februari 1936
Deel 7 van een serie over kleine zuinige motoren. Van een behoorlijk aantal
bekende Franse merken wordt een 175 cc type besproken. Zuinigheid is een
thema, dat via dit soort artikelen wekelijls aan de orde komt, vandaar de
toevoeging VII. Er staan uiteraard verbruikscijfers in het stuk genoteerd.
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Les trV5 srms Framgaises (Vll)

ffiffi,ffiffi&H'*ffiffiffiffiffi
Dans tcutes nes catégories Ce leur fabrication, les
nectos VÍ agnaÉ-flebon ont íoujours eu ïa róputaÉion
d'être eÍ-es lnacleines rsrinutÍeuscment finees. Ce sonÍ
de vraics motocycle t$es de l uxe au plix de série"
Leur valeul' rnócaniquCI esÈ égalernent c1e nctoriété.
líous rappt:ions ïr:i ee qu'a fait tlel'nièl'ement au
Pïaroe ta 1ï5 c?rlc. à culbuteurs. Pour être moins
<< Sporí; >>, ie m'ilqlè.ic Z tercps n'en est pas moins
extrênrernenË soigné dans soËt usinage et dans sa
próseriíalion ; c'est une machine <<crhic >> à la por:tóe

de Éous"

MTn GNAT-DEtsON TYPE L M B
Mofe eu' à quatr"e ternps ; cylindrée exacte !7 4,87 cmc,

atrésage 56 n*rn'r. ; couïse 71. mm. ; rógime 5.500 t. rr. : ptlis-
sance 7 CV ; óaux de coitipression 6,7 : c.ylíndre : fonte :

pisíora : bomiré en aiiiage léger ; cutrasse : fcnt,e ; graissag€ :

pompe Gurtner type IVIiI<t'o ; distribution : soup,apes en
tête cornmandées pÊrr culbuteLirs ; boite de vitesses : sépa-
rée, donnant 3 rapports, commande par tringie et levier
au réservoir ; rriul{,iplication : le" : 2,52 à 1 ; 2"'," : 1,59 à 1 ;

Jrn.' 1 à 1;transmission primai.re: chaine, rapport 40:
i6 - 2,5, seconCaÍre : chaïne, rapport 54 :20 - 2,7 ; allu-
mage : magnéto ; óchappernent : un t3.rbe ; freins : 130 mm.
de diarnètre : carire : tubes, raccords brasés ; fourche : pa-
raliélogramme ciéf ormable, un ressort central à la com-
pression ; pneus : 25 X 3 ; óciairage : alterno ou dynamo
et accus : réser"voir' : essence B litres ; consommation : es'
scnce : B litres, consorïrrnation 3 lit. à 3 tit. 5 aux 100 kms,
huiie : 2 lit. 700, consolrirnation : 1 lit. 5 environ aux 1.00í)
kilomètres ; vitesse eï) 5:alier : 100 km. à I'heure environ.

TYPE Lry{SP
Moteur à deux ternps ; cylindrée exacte : L73,5 emc. ;

alósage 57 mm. ; co:irse 68 mïn. ; régÍrne : 3.?00 t. m. env. ;
puissance : 4 à 1,5 CV ; taux de cor'ílpression : 5,9 ; cylin-
dre : fonte ; pÍston : fonte à défleeteur ; culasse : fonte ;
graisqage : rnéIange ; disÉribution : à lumières .., -^ í!! 6 @

1936 LMR viertakt 175 cc en LMSP tweetakt 175 cc. Het eerste model is
van deze serie, de tweede het goedkopere broertje, ook ochic' de friemel,
iedereeno.
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La vlellle ftrme dtJonnalse a lnscrÍt pour 1955 deux nouvelles
maórdnes à son progf,amme en catégorle 100 et 175 cmc'

La 1?5 cmc. est la LMC établte en collaboration &vec Radlor
et que nous avons déJà présentée -dans notre numéro 1248.
áapbóions-eá ÉriCvàmCnt ÈÀ ,caractérlstigues : bloc-moteur 2
ierÁii. Cyllndre fonte. Culasse hémlsphérÍque ^en alllage léger.
Pktàn pÍat. Cyllndrée 1?3 cmc. Alésage : 62 {t}r-n. Course :

57,5 mrri. Allumage et éclalrage par volant pagnétlque. Avance
adtomatlque. goíte à 4 vltejses commandée par. sélecteur au
pteA. Rapborts : 6,?Íl - 8,4 11,9 - 16,2 à 1. Embrayegq ^à dls-
aues mutttptes. Frelns à tambours &vant et arrlère de 130 mm
cíe dhmètie. Fourehe télescoplque à amortlsseurs hydlgull-
ques, Suspenslon arrlère osctltante. Réservolr de 10 lltres.
Folds à vtde 125 lrgs. Vltesse 100 kmh. envlron

En 100 cmc., Magnat-Debon présente le M\ZlVÍIr,un 98 cmc.
deux temps à 

-moteur 
VUUers góus Ucence. Bóite à qeu{ -!aP:ports corÀmandés par trotgnée a,u guldon. Roues de 600x55

iecevant des treiní à [anibours de - 115 mm dê dtamètre à
I'avant comrne à I'arrlère. Cadre en'tubes du' type (( ouvert" >.
Fourche téIescoplgue à l'avant, pa6 de BuspenslOn arrlère. El,é-
servolr de 6 llties. Potds 52 kgs. Vltesse 65 kmtr. envlron.

Drautre part, le programme allant du 50 cmc. à [a 500 culbu-
tée comprend les modèles sulvants :

50 crnc. .' l& \m,L <( Fauvette >.Cyelomoteur à moteur horl-
zontal sous le péd.aller et transmlsslons par galet.

. Scooters L25 'crnc. .' te S3 et le S25 qul sont des modèleg
senslblement ldentlques, le second recevant une boite à 2
rapports seulement. Tous deux sont équlpés . d'un 125 deux
temps. Suspenslon lntégrale.

VéIomoteurs r25 etne, .' dans cette catégorle, Magnat-Debon
ne présente pas molns de 5 modèles dlfférents dans leur pré-
sensatlon et- partle -cycle, malg tous équlpés du L25 culbuté
de 5,5 CV.

Motos 25O em.c. .' en cette cyllndrée, une seule machlne, la,
M.O.D. C'est une 250 cmc. (68x68) à dlstrlbutton par soupapes
en tête. Atlumage par batterle-boblne. Pulsdance : 11 CV à
5.600 t.-rr. Boite de vltesses à 4 rapports : 18,56-. 11,52 8,05
6,42, Suspenslon AII osctllante. Fourche télescoplque à l'AV.
Moyeux-fretns de 150 mm. Polds 140 kgg. Vltesse 110 kmh.

Motos 500 CntO, ,i depuls plusleurs années, la prodUctlon de
la C4TS 500 se poursult sans changement.-- Moteur 4 temp; à, soupapes en tête. Cy$nd1ée 4Q9 ^cc. (84x90).
Pulssance 22 CV. anurnasb per batterlé-boblne. Bgite à 4 vl-
tessee. Rapports ; 4,64 - 5,8- - 8,12 12,9,à' 1. :puspenslg3 AR,

' coullssantè-réglable pour l;usage solo ou duo. Fourche télesco-
pique à i'avalnt, mirnle d,'amortlsseurs hydraullques. Réser'
Íotr de 16 lltres. . Polds 180 kgs.

PRIX :

Vélorette : 38.900 - Fauvette : 45.000 - Vélorette graud
luxe : 49.500 - Gros Cyclo 98 cc : 78.150 - Scooters :

100 cc 98.500 i L26 cc 2 vit. 111.000 ; L25 cc 3 vlt. 142.000
M4TM A : 117.500. M4TM B : 16.600 en plus - M4TM
C : 12.800 en plus - M4TMS : 139.800 - M4SD gr. luxe :

152.000 - 1?5 cc 
"#".d éiï!t: ;r|:rtdc 

MoD : 211.000

Salon de Paris 1955
In het superdikke speciale nummer van Moto
Revue, ïr{o. 125f vun oktober 7955 worden
alle wetenswaardigheden van de motorfiets-
ontwikkeling in Frankrijk besproken. Alle in
Frankrijk gevoerde merken komen ter sprake.
Importeurs doen hun zegJe. Onderdelen-
leveranciers krijgen ruimte om hun onmisbare
producten bekend te maken
Als je een Moto Revue utt deze trjd doorbl adert,
dan overvalt je de somberheid en zutnigheid. Er
worden wel interessante modellen genoemd, ook
uit het buitenland. Opmerkelijk is, dat de vijand
van weleer alweer een pagtnakrrygt om zrjn
BMW's te presenteren, ook DKV/ en NSU
krijgen wat ruimte toebedeeld. De grote Engelse
merken zljn goed vertegenwoordigd. Van heq
worden de droommachines afgebeeld. Verder
valt de keuze van de redactíe op wat betreft de
presentrtre van de Franse merken. Er worden
vooral kleine Franse modellen besproken. Het
krioelt van de 50, 100, I25 en 175 cc typetjes.
Hiernuust stuut de volledige reductionele
tekst nfsubeeld, inclusief du nfteelding, die
aun Mugnut Debon is besteed De modellen
worden met hun cilinderinhoud en prijzen
onderin het kuder vermeld
Van grote broer Terrot is het volgende te vinden:o "Lamontagne" maalic in een eigen grote

advertentie meldin g " agence exclusive"
te zljn.

o In een grote advertentie presenteert
Terrot Dijon via plaatjes de Scootetrot,
de cyclomoteurs, de 100 cc TVML, de
vélomoteurs I25 cc tlpeo E, de 250 cc
OSSD en tenslotte de 500 cc RGST,

o Op één redactionele pagrnaworden de
Scooteffots, de cyclomoteurs, de
velomoteurs, een250 cc en éen 500 cc
besproken.

Andere bekende merken uit deze tljd, waar
Magnat Debon het tegen op moest nemen, zIln
bijvoorbeeld Follis, Paloma, Gima, Gnóme &
Rhóne, Ultima, Ydral, Riva, New-Map, Peugeot,
Mistral, Monet &. Goyon, René Guiller, . .

Aan het eind vun deze "speciul" kun je a,eggen
dat Magnat Debon twee perioden von hoogtij
huuft gekend. fn de ontstaansgeschiedenis van
de motor heeft ze onmishenboor innovatief
werk geleveíd (bijvoorbeeld de telescopische
voorvork en verzorgde ufwerking) en eind jaren
twintig de tweede hoogtijperiode met hun
praghtiqe Blackburne's, ook weer heel vergorgd
en inspirerend. fn de jaren na WO2 is het een
ondermerk geworden van Terrot maflr spraken
de modellen niet meer aun, zeker niet in
vergelijkirg met wat de concurrentie (het
buitenland) leverde. En dat is heel anders
geweest in de voorguande jaren.
Paul Jonkman (samensteller en eindredactie)
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Carburateur problemen

Het wus een wurme dag en
toen ik bijna thuis wus
voelde het net ulsof ik een
vustloper zou krijgen. Snel
een extru shot olie en het
probleem wus opgelost
(dacht iA
I)oor: Jan Opheikens.

In 1992 kocht ik de Terrot
model B. Het was niet om aan
te zíen,maat k zag er wel wat
1n.

Na ongeveer dri e jaar stond de
Terrot weer op de wielen, flà
een totale revisie, cilinders
boren, nieuwe zuugers,
kleppen, krukasrevisie en alles
vervangen wat versleten
was.(brjna alles dus) Na wat
aanloopmoeihjkteden liep de
motor ook trog, dat was een
meevaller. Ik heb er menig
VMc-ritje mee gereden en
voor de Elfstedentocht op
motoren draaiden we onze
hand ook niet om.
Tot de j aarrtt van 2000 in
beeld kwam. Ver van te voren
de Terrot opgepoetst en een
proefrit maken, want ik heb
het afgelopen jaar op een
andere motor gereden. Het
starten ging al niet zo lekker,

maar toen hij een keer liep
was het weer een genot de
twin te horen knallen. Het was
een warÍne dagen toen ik
bijna thuis was voelde het net
alsof ik een vastloper zou
krugen. Snel een extra shot
olie en het probleem was
opgelost (dacht ik). Dus de
Terrot stond klaar voor de
jaarrrt Toen het zover was
ging ik vol vertrou\ryen met de
mederijders op pad, tot in
Winschoten .Ik voelde al
nattigheid bij de eerste
rotonde, snel maaÍ wat extra
olie, maaÍ het was al te Laat,
een klemmer! !! Wat is dat
balen, midden in een stad pech
hebben met een veteraan.
Allerlei reacties (goed
bedoeld) maar op dat moment
zit je daar* echt niet op te
wachten. Gelukkig was de
bezemwagen snel ter plaatse
en dus op weg naaï Wedde.
Jhuis. gekomen liep de motor
weer m een trap, maar om de
rit met de Terrot te vervolgen
was mij iets te link .Dus de RS
maar gestart en op naar
Bourtange en daatna naat
Emmer Compascuum.
Natuurlqk de klemmer
besproken met Robert en na

een poosje kwamen we tot de
conslusie dat het probleem
weleens in een versleten
gasschuif kon zitten. De
volgende dag de schuif
bekeken en inderdaadwas de
schuif 0.6mm ovaal en het
huis van de carburateur was
0,4 mm ovaal, dus werk aan
de winkel, huis uitdraaien en
een nleuwe schuif gemaakt, de
oude was niet meer te redden.
De Terrot start nu weer zoals
het hoort in een of twee keer
kikken en mijn bougies zijn
ook weer lekker zwart (voor
de carburateurrevisie waren ze
wit)
Moraal mede-veteraners :

reviseer niet alleen je cilinders
en krukas etc. maar ook je
carburateur. Zorgervoor dat je
een minimale speling hebt
tussen je gasschuif en het huis
van je carburateur, ongeveer
0,03 mm. Heb je veel meer
spelin g, dan loop je dus kans
op vastlopers, want je lucht-
gasmengsel wordt dan armer,
je motor wordt te warÍn en kan
vast lopen. +

Met vriendehjke motorgroeten
Jan.

Vehikel-organisatie

Het guut niet goed met
Vehikel. De orgunisutie
probeert door middel vun
een brief uun stundhouders
nuur oplossingen te
zoeken. Er worden ook
enkele suggesties gedaan
Door: Paul Jonlcrnan

Sponsortng, hogere
standhouderskosten, meer
bezoekers trekken door het
accent te verleggen van
sleutelaars naar kijkers, een
andere locatie. De enquête
moet duidelijldheid gaan
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verschaffen.
De CFM heeft geen enquête-
formulier ontvangen uiteraard.
Toch denk ik dat ik een deel
van de leden vertegenwoordig
door te zeggen dat het niet
duurder moet worden (ik vind
het nog steeds een vreemd
idee, dat ik zoveel entree voor
een markt moet betalen) en
een andere plaats, zonder dure
parkeerplaats, zolr me als
muziek in de oren klinken. Op
kijkers zit tk niet te wachten.
Bovendien denk ik dat dit ook
tot een dood spoor leidt. Dit
soort bezoekers trek je niet

twee keer in een jaar.
In een discussie daarover met
Wim Faber zette ik dit ook
uiteen. Neem een hal in de
polder en zorg dat er
voldoende pryt gïplaatsen
zljn, een goede PR, dé
vervanger van Vehikel met
behoud van dezelfde naam, on
een lagere entree. Wim had
een uitstekend tegen-
argument. Vehikel in het
centrum van een grote stad
heeft internationale allure. Dat
trekt buitenlanders. De
fabriekshal in Twello kan
comfortabele r zijn maar trekt



geen mensen van over de
grens. En dat is zo.
De Retro-mobile wordt door
mrj bezocht omdat het in
Parus is. Eerlijk is eerhJk..

De enquête had vragen over
de volgende onderwerpen:

* een dag korter maken
* een hal minder
* vrouw- en kindvriendelijker
maken (pnj sverlaging, crèche,

speelactiviteiten,
gezinskorting)
* verhogrng standgelden voor
de commerciële standhouders
* entree verlagen naaÍ f 20,-;
levert dat 20% meer bezoe-
kers?
* de vaste dataveranderen?
* waar naar toe verhuizen?
* suggesties voor sponsors?
x hoe trek je groepen
bezoekers? (wat denk je van
clubs aanschrijven trouwens ?)

Als je dit zo leest, dan weet
men dus helemaal niet in
welke richting Vehikel zích
zaL ontwikkelen. Ik ben zeer
benieuwd. Belangrijk is dat
sleutel aars hun onderdelen
vinden. Waar dat rs, zaL velen
niets interesseren. Als het
daarbij een gezelhge beurs is,
is dat mooi meegenomen. +

Paul Jonkman

Tweetaktb enzine ontmen gt?

In Allerhande door Koos
Smits inVMC
Clubmededelingen Nr. 44L
decemb er 2000 wordt een
alarmerend bericht afgegeven
over benzrne voor tweetakten.
Het komt hier op neer. Door
nieuwe toevoegingen in de
benzine wordt de tweetaktolie
niet meer in de benzine
opgenomen, maar zaldnaar de
bodem. Mengsmering aan de

pomp schijnt hier geen last
van te hebben.
De beschnjving vall Koos
ging over grasmaaiers. Ik kan
dan het volgende bedenken:
maaiers worden gevuld uit een
jery-can. Het "bovenste" deel
van deze zelf gemengde
tweetaktb enzine bevat zo te
weinig, of geen olie en
veroor zaakt de v astloper.
Doordenkend: schudden helpt

ook niet zoveelwant eenmaal
de benzine in de tank krijgt de
motor na stilstand teveel olie
in het begin en daarna is de
smerlng op.
Een vreemd verhaal bhjft hetl
Als we er meer over horen of
Iezenmoet u dit maar even
melden btj de redactie. +

Paul Jonkman

Verkoop museum Maurice Chapleur Lunéville

Sinds enige maanden cir-
culeerden er alarmerende
geruchten over mogelijke
verkoop van de Chapleur-
collectie, mogelijk naar het
buitenland. Als men de ware
geschiedenis kent van de
Franse motorfiets, zoals
achterh aald door Mr. Chapleur
in de loop der jaren, moet men
toegeven dat er reden tot
ongerustheid was. Gelukkig

echter heeft de stad Amnéville
les TherÍnes in département
Moselle, met hulp van Cabinet
Carriere Consultants, zojuist
de hand weten te leggen op
motoren, fietsen, affiches,
emaille platen etc.etc. die, in
principe eind mei 200I
ondergebrach t zullen worden
in een expositiecentrum dat
geschikt is om de wonderen
van Lunéville uit te laten

komen.
Natuurlryk zullen wU u op de
hoogte houden van precleze
datum van opening, want de
tentoonstellin g zal naar ons
idee zeker de moeite waard
zljn.

Uit: Motos d'Hier Nr. 31
november 2000

Vert.: Mevr. W. v. Suylekom

Voxan
Als je er vanuit gaat dat de
geschiedenis vandaag
geschreven wordt, dan is het
artikel van Voxan in Motor 3

van 8 februarí2001 leuk om te

Lezen. De motoren kwamen er
niet slecht uit. Een echte
Europese motor, helemaal niet
Frans aandoend. Je kr{gt het
gevoel van: "Ik njd eenÏoxan
vrienden." Tenslotte vraag! de
tester zich af watde ware reden

zour zljn om een Voxan te
kopen "Omd at hetmerk uit
Frankrijk komt, oh, oui!" Joost
Overzeelart in het artikel z'rr
sSrmpathie voor land en volk
blijken. Herkerfraar? +
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Te koop bij de CFM:
(overmaken CFM ow titel boek, toeslag
verzendkosten: extra f 11,:)
Franzósis che Motorráder; Firmengeschichte,
Bilder, Daten; Hans Jiirgen Huse; Terrot,
Motob écane, Peugeot, Monet & Goyon, GnÓme
& Rhóne; I9}BLz.; Johann Kleine Vennekate
Verlag 1999; ISBN 39804987-6-X; f 95,:. We
hebben nog 1 exemplaar " Op-Op
Overzichtelijk boek in de Duitse taal met daarin
een present atte in tabellen van de grote Franse
merken.
Bestellen bij Paul Jonkman

.{efu.fl

Alle clubbestellingen bij Paul Jonkman Te verkrijgen:
Nieuwste lijst van het documentatiecentrum op
3Yr " diskeite in WORD 97 . Dankunt u zelf shel
op zoek naar gegevens die in het DC aanwezig
zijn. Daawoor gebruikt u de zoekfunctie van
WORD. Het proberen waard! Nog handiger is
natuurlUk om uw -mailadres door te geven.

Te koop bij de CFM:
00-vet voor de versnellingsbak (ro dik als
schenkstroop f '1,2,50 I Lrter) en ongedoopte
SAE30 en SAE50 olie (f 32j0 15liter). Op
diverse bijeenkomsten te overhandigen, zoals
bijvoorbeeld bij een Sleuteldag of Jaanit. Wel
enkele weken van tevoren bestellen en duidelijk
plaats en tijd afspreken. Paul Jonkman

Te koop:
Motobecane Z24C bo,twj aar 1955(?), kopklepper,
gedemonteerd. Prij s N. O. T.K.
H. van Hal (0168) 48.33 .48 of (06)12.27 .83 .67

Gevraagd:
Onderdelen voor een Peugeot 156 bouwj aaÍ
1949,. tankrubbers, rem en koppelingshendel,
kickstarter of compleet blok. Andere onderdelen
zíjn ook welkom.
Richard van der Plas (0297) 54.0L.04

Styl'son
De VMC- rit van Winterswijk op 20 mei krijgt dit jaar een extra tintje. Het is de bedoeling dat het
merk Styl'son meer aandacht krijgt. Bennie Bruntink, zelf inhetbezit van een Styl'son van l929,is
de grote gangmaker achter dit gebeuren. Het is op zich al een wij onbekend merk, als je dan een
groep vanzo'fi 12 motoren ziet,is dat toch een uniek gebeuren. Bennie heeft zoveel mogelijk
mensen die een Styl'son hebben, benaderd. De meesten waÍen enthousiast en hebben altoegezegd
om naar Winterswijk te komen. Natuurlijk heeft Bennie voor kampeergelegenheid gezorgd. Hebt U
nog wagen?

Te koop bij de CFM:
Drie boeken "motocyclettiste"; door een fout
dubbel besteld. De nuïnmers CM 26;f 20,:; CM
35 f 20,-; CM 58/5 9 f 25,:. Do inhoud kunt u
onder deze nummers lezen in het CFM-DC.
tsestellen bij Paul Jonkman.

Telefoon: (0543) 5I.41.35 fax: (0543) 51 .4L35 Email : Stylso n@hetnet.nl

Met een wiendelijke groet van: Benny Bruntink Bumerweg 5,7101PC Winterswijk
(CFM-clublid en winnaar van de mooiste motor tijdens de jaarrit Emmen 2000)
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Wat is er nieuw in het in het CFM-DC?
Ook al is er misschien niet zoveel nieuw in het DC, het inventariseren van hetgeen nbezit is maakt de
toegankelijkheid wel veel groter. Er zljnin de kerstvakantie ongeveer 80 tijdschriften doorgenomen en alles
is inmiddels op de bekende wijze tot uw beschilJ<ing getomen. Ik durf wel te zeggen dat ye van ruim 200
Franse motormerken we een verwijzing in het systeem hebben zittsn, al is het maar een plaatje.

Ook nu weer zijn 32Ledenvia E-mail op de hoogte gebracht van de uitbreidingen. Het totale document bevat
nu 89 bladzijden met informatie over de inhoud van het DC. En er zijnheel wat bestellingen binnen
gekomen, zóveel zelfs dat sommigen wel eens effies wat langer moesten wachten op hun kopieën.
Heeft u zelf geen E-mail: zoek een kennis of een buurman die u kan helpen bij het ontvangen van het
materiaal. Dàtzal geen probleem zijn want geld kost het (brjna) niet. Dubbeltjeswerk! Als de "buur" het dan
even voor u uit moet printen wordt hij waarschijnlijk ongelukkig. Znheeft.het ook niet want de lijst is
gemaakt om met behulp van de zoekfunctie in de tekstverwerker snel uw informatie te vinden. Wedden dat
buur daarmee helpt. Middelbare-school piegumpies zljn daar ook heel handig in. Zo niet, dan moeten ze bij
-ij op school komen. Hieronder een opsomming van het nieuwste materiaal.

Paul Jonlcnan

Van de Club du Motocyclettiste zijn alle nummers opnieuw geihventariseerd; met meer
verwijzingen. Bovendien zijn er drie nieuwe titels aan toegevoegd.

Club du Motocyclettiste No. 78
CM 78.1

[44-13]
cM 78.2

Gnóme & Rhóne Major & Super Major; kleurenfoto op achterzijde. Q - M; achterzijde)

AMC; Les moteurs I25, 150 et 175 cc à quatre vitesses; (I9 - 32) [44-14]

Club du Motocyclettiste No. 79-80
CM 79-80.1 Saroléa 193 I - 1960; BELGISCH fabrikaat (3 - 18;37 - 40) [A4-2ll
CM79-80.2 Alcyon; ontwikkeling van het logo; diverse aÍbeeldingen. (41-43)
CM 79-80.3 Villiers; Les moteurs - Anglais; over motoren die niet onder licentie in Frankrijk zijn

gebouwd door Monet & Goyon / Koehler Escoffier. (50 - 53) lA4-41

Club du Motocyclettiste No. 81
cM 81.1 Deronzíère; Les motos ^. et leurs dérives 1907 - 1920 (3 - 18) [A4-16]

tabel overzicht modellen, o.d. -, -/Rupta, Fenez & ChartronA.Itima, Hirondelle (18)
Hirondelle 1914; fptp (15)
Ultima; advertenties (14)
-; vier advertenties (ll, 13)
Rupta; twee afbeeldingen uit een catalogus (10)
-;1909; gemaakt door Cumin-Michelin; advertentie. (8)
Rupta motocyclette 2 % HP ; afbeelding. (9)
Alcyon met lage spanningmagneet 1906; foto blok (4)

CM 8T.2
i. - aÍbeeldingen 1906 / 1907. (5)
Guggenheim New York; motorexpositie; een verslag met foto's.; achterzijde kleurenfoto. (31

- 34; ashtnrzijde) [Aa-5]

Diverse historische materialen; altij d originelen.

Dl Arthur Hérold; Villemomble, Banlieue Paris-West; Fournitures générales pour cycles, motos,
autos; t*if 1925.
a. Lanternes Riemann; acetyleen koplampen (1)
b. phares Riemann (2;60)
c. Pièces détachées pour lanternes Riemann (3)
d. zaklampen; lanterne électrique; oliespuitjes; burettes, tellers; compteurs @;2a)
e. naven, moyeu (6)
f. zadels; selles, tasjes; sacoche (7)
g. bougies (20)

a.

b
c.
d.
ó

f.
g.

h.
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D2 Monet & Goyon - Koehler Escoffier; Starlett magazine; reclamekrant; jaren 50; met een
interessant artikel door de naam van de schrijver J.A. Gregoire [43-4]

Les Locomotions mécaniques; tweede jaargang No. 81, 18 maaÉ 1909; mooi tijÁbeeld; niet
specifiek op motoren geritht; bv. hymne à la chaine (3) (origineel) [A3-281
a. Hymne à la Chaine (3)
b. Tiibunaux.; de kranten worden doorgenomen; één-koloms artikel. (1)

c. La Hausse Prochaine du Caoutchouc; (over schaarste op de Anhverpse rubbermarkt;
zeer kort artikel met enkele getallen. (13)

d. Le Moteur Universel. Principeaux Emplois du Moteur a Explosion, twee-koloms artikel over
het gebruik van de motor voor het beroep: de bakker .... eÍtz.

D3

D4 Cycte & Automobile Industriels; No. 17;27 april 1930; een niet specifiek op de motorfietsen
gericht blad. (origineel)
á. Gn6me & Rhóne Ml; artikel over de blokmotor van- (27,29,3I) [A4-3; iets verkleinen]
b. Bicyclette à moteur; artikel over de ontwikkeling van de lichte motorfietsen. (39, a\ lAa-2;

iets verkleinen]
c. Artikelen over de fabricage van . . ., juridische zaken,handelscijfers enz.

D5 Cycle & Automobile Industriels; No. 43; 26 oktober 1930; een niet specifiek op de motorfietsen
gericht blad. (origineel)
a. Ultimablocmoteurmetcardan. (41)
b. Magnat Debon BSST; twee foto's en een artikel. (a3)
c. Helyett; aÍikel over de diverse modelleq I tekening. (45;vemolg47)
d. Artikelen over de fabricage van . . ., juridische zaken,handelscijfers enz.

Erbij gekomen in de mappen:
M25.13Alcyon: (Kopieën geschonken door J.W. Pieterson)

a. -modellen 1930; affiche. [43-1]
b. - advertenties 350 cc Supersport, Supersport I75 cc, Supersport 250 cc (2x) 1929. [A4-3]
c. - onderhoudsboekje met beschrijving van de modellen, smering, onderhoud . . . , kopieën

matige kwaliteit, wel goed leesbaar. [44-15]
d. - Moto 250 Super modellen 1927 - 1929; beschrijving van het uiterlijk van de typen,

framenummers per jaar en onderdelenltjst. [44-21]

M25.14Durex; moyeux de securité; terugfapvelgen van tluits fabricaat; concessionnaire exclusif Arthur
Hérold. (origineel) [A4-2]

M25.1,5l'Industrie vélocipédique & automobile;22 februari l9O8;27' jaargangNo. 430; Revue
technique hebdomadaire (:wekelijks); chambre s5mdicale du cycle et de I'automobile.
Een niét specifiek op motorfietsen gericht blad; geeft een mooi tijdsbeeld, wat gedacht van leren
banden! (189) (origineel) [Aa-28]

Er zíjner ongeveer 40 Moto Revue's gecatalogiseerd.
MR776Moto Revue; No. 776;2L januari 1938

Hieronder drie willekeurige voorbeelden :

1. Dubonnet; "Vin tonique au quinquinta (:kina), force, santL ,

2. Champion; la bougie des champions; grote advertentie (iii)
grote advertentie ve drankje (i)

3. New-Map; JTSI 2cv 175 cc JAP sv; JTS2 3 cv JAP sv; advertentie (iii)
4. Magneel "Comment fontionne une magneto" (55 - 56)
5. Monet& Goyon SI7 2tal<tI75 cc; artikelmet3 foto's; "Les 175 cc Frangaises(lV)".
6. Rendement van de motor verbeteren; omment ameliorer le rendement d'un moteur, suite":

(58 - 5e)
a. JAP racing 500 cc met aluminium cilinderkop; tekening (59)
b. Motobecane 250 cc kk Barthélemy racer; tekening (59)
c. Villiers 2 taktmet dubbele boonvormige uitlaat, grote koelvinnen (59)

7. Prester - Jonghi; foto in artikel Vélomoteurs 1938.: (62)
8. Le Sport du vélomoteur door R. Tessier: (63)

a. Aubier & Dunne twee versnellingen, koppeling; tekening. (63)
b. Sphinx Gemkk (69)
c. Motoconfort sv, drie versnellingen, kickstarter (63)

9. 18 mois de crédit; advertenties zonder aÍbeeldingen van Prester - Jonghi (74);Tenot. (75)
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MR777Moto Revue; No. 777; 28 januari 1938
l. Alcyon 175 cc 2 cv;"Lapassemontagne -"; advertentie. (iii)
2. L'Izoard; bergfoto van motor, bepakt, geparkeerd in bocht van een bergweg met wijds

urtzícht blz. r'ullende foto (78)
3. Le Sport du vélomoteur: (80)

a. Verlor 100 cc BMA; drie versnellingen en kickstarter; foto (80)
b. Prester - Jonghi met Roy side-car; prachtige foto van deze combinatie (80)

4. Pour dame et ecclésiastiques; "Le velomoteur sure le route": (81)

fl i,-Jï:l3#t:tflï(80)
5 ï,rro*Y*t:,rff""9,ffir"q'l GrandLuxe; ztakt

Frangaises(V)".

MR779Moto Revue; No. 779;11 februari 1938

I75 cc; artikel met 3 foto's; "Les I75 cc

Gnóme & Rhóne: "Malgre les récentes hausses des prix de revient . . ."; grote advertentie (1)
Ultima Standard, Luxe 175 cc2-tald3 versnellingen; advertentie (iii)
Magnat Debon LM& LMSP; 4 tald. 17 5 cc; artikel met 3 foto's; "Les 17 5 cc
Fraágaises(Vtt;". 1t Í; 4. Salon de la motor à Amsterdam door F. Wittekind (133 en
140 slot)

5. Voorvork; "Foutches elastiques"; artikel voor vooryorken: (134 - 135)
a. Prester - Jonghi 350 cc kk; tekening - (134)
b. Terrot; tekenittg ^, I centrale veer)
L'Opinion des usagers sur la 175 cc; artikel over yd 175 cc klasse. (136 - 137)
Algy; benzinekraan systeeïil -,, een reserve inekraan gernonteerd;
afbeelding en artileltje (148); en adv

1.

2.
J.

10 maart 2OOl

24 en 25 maart 2001

31 marrt en I april 2OOl

31 maurt2001

7 april 2001

29 april 2001

20 mei 2001

26 en 27 mei 2001

9 en 10 juni 2001

28 juli 2001

19 augustus 2001

24 en 26 augustus 2001

8 september 2OOl

8 en 9 september 2OO1

15 september 2001

22 September 2OOl

CFM Sleutel

Rétromarc uto / Motd

Oldtimermarkt Kassel (D) Technorama

Motormarkt Hardenberg

Ruilbeurs Barneveld

Motorbeurs Leuven (B)

(CFM) VMC-rit Winterswijk met een groep Styl'son rijders (Blz. 30)

(CFM) Coupes Moto Legende; Beurs, race, expositie Montlhéry (F)

Onderdelenbeurs Bockhorn (D), dicht bij Oldenburg.

Motorbeurs Barneveld op Circuit Harselaar-Oost

Toertocht Eerbeek

Vehikel 2001 I 2 Jnarbeurs Utrecht

CF'M Jaarrit CFM Monnikendam

Oldtimer onderdelen Beurs; Maaseik (B)

(CFM) Nationaal Veteraan Treffen Woerden

Motormarkt Assen

yerro op een norÍn
e. ( 15 1) 

-{,

/ffi
tgB"ssum. Verslag volgt in ooper" 37.

n / villeurbanne
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Montlhéry 26 en 27 mei 2001
Wat rommeliger dan andere jaren , maar uiteindelijk gaat alles wel door. Doordat de datum laat.loskrvam
visten we enigszins achter hèt net wat betreft de logies-plaatsen. De camping kan tien mensen g h9t ggbouw
onderdak gevén, anderen kunnen alleen terecht op de camping. En dat zullen de aanwezigen ook niet als een

strafervaren als het weer goed is.
Ton Dorland is contactpèrsoon. Daar kunt u verdere informatie krijgen. Maar wacht niet te lang. De cam-
ping is een keer vol.

Jaarrit CFM Monnickendam 8 september 2001
Ieder jaar houden we weer op een andere plaats onze jaarit. Dit jaar in een deel van het land waar de
jubileiende club nog niet eerder heeft gereden: Noord-Holland.
Fried van Schaik ne-emt drt jaar de organisatie van de ongeveer 90 lsn lange rit op nch, dat betekent dus dat
we nu tien keer achter elkaar ergens anders rijden. Dit is een teken dat er heel wat mensen binnen de club iets
durven en willen organiseren.
Wilt u alvast een pláatsje inruimen in uw agenda? Inschrijfformulieren en meer informatie komen in de
volgende peu. Betalen doen we vanaf dit jaar tijdens deitzelf.
Petèr Moiseveld is van de zomer contactpersoon als u wagen heeft.

Nationaal Veteraan Treffen Woerden 15 sept.200l
Hier valt ook nog niet zoveel over te zeggen. Wel dat de datum vast staat en dat we weer meedoen. We
larjgen weer een stand en we zullen de bezoekende clubleden weer op Franqe wijze ontvangen. Ik hoop dat
er dit jaar tijdens het bezoek ook wat deelnemers zullen zijn voor de (kleine) rit. Start- en vertrekpunt worden
weer geregeld want we tuffen met de oude motoren er naar toe als daar tenminste behoefte aan is.
Contactpersoon wordt llans van der Greft.

Betrokken bij de club? Word secretaris!
Als bestuurslid van de CFM bent u direct behokken bij de club: welke diensten willen we bieden aan de
leden, welke activiteiten organiseren we voor de leden, naar welke beurzen gaan we. De secretaris heeft
daarnaast ook een aantal eigen taken, zoals aanvullen en indien nodig vervangen van de voorzitter, maken
van een agenda en verslagen van bestuursvergaderingen.

In de jaarvergadering (10 november 2001) legt Hans van der GreÍt het secretariaat neer. We zoeken dus
iemand die dit met veel plezier over wil nemen! We wagen enthousiasme, een gezond verstand en wat
ervaring met een tekstverwerkingsprogramma. We bieden u een leuk bestuur (al zeggen we het zelf) en de
mogelijkheid het beleid van de club mee te bepalen.
Wilt u meer weten? Neem dan gewoon contact op met Hans (0343-441234). Ctraagtot horens!

Aanvullingen en verbeteringen van de ledenlijst CFM
Griffioen, A.J. Bosbadlaantje 9

Fontijne, M. Dwerguilstraat 13

Verschoof, J. O.V. Noortstraat 59

Versteeg, W.E.R. De Mathaak 17

Lesterhuis, J.K. Voorstr aat 200 c

Knoop, P. Loudonstraat 149

Essehnk, K. Izak Asstraat 12

Janssen, W.H. T.J.Hattingerstrasse 7 I b

Exter, J. den Koekoeksbloem 3l

Bosschieter, C. Den Ilp 180

Hal, H. van Loonseduk 5

Frankot, H. Langewuk 8l
Schepers, P. Loberg 70

3 956 BL Leerdam

1826 JZ Alkmaar

I}LZAN Hilversum

7335 AG Apeldoorn

331 I ES Dordrecht

3 3 17 PC Dordrecht

8017 DA ZwoIIe

58332 Schwelm (D)

4561 TL Hulst

IL27 PT Den Ilp

4926 RK Lage-Zwaluwe

96ll CB Sappemeer

3920 Lommel (B)

(0343) 4s 40 1t

(07 2) s6 l .60. so

(03s) 683 e2 0s

(Oss) s42 sl 6l

(078) 63e 00 e4

(078) 6s l 04 se

(038) 466 12 2e

0049. 2336.913504

(ol 1 4) 31 .s6 80

(020) 482 1188

(0168) 48 33.48

(0se8) 3e 21 67

t999tt-02

200009-01

200101 -04

200012-02

2000 t2-03

200012-04

200101-03

200010-03

200101 -04

200101-05

200001-04

200101 -06

200101-02
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Informatie vereniging CFM
Doel:
Het verspreiden van kennis over Franse motorfietsen2 vertalen van
teksten, èlk aar helpen en stimuleren en als het kan, er nog wat
leuke contacten aan over houden ook. We organiseren enkele
bijeenkomsten, een jaarrit en we beheren documentatie in een
documentatiecentrum.

De nieuwsbrief verschijnt onregelmatig ongeveer vier keer per
iaar.Inform atre over Fianse mótorfietíen lían worden bema^chtigd
door gebruik te maken van het documentatiecentrum. Leden
kunnen ook (het liefst) schriftelijk hun vragen stellen bij
onderstaande adressen met een *.

Voorzitter*:
Ton Dorland, Veldstraat 15, 3 8 8 I JM Putten. (0341) 3 6.L3 .52

Secretariaat*:
Hans van der Greft, Planetenbaan 42,3951 EK Maarn. (03 43) 44.L2.34

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

Alg.bestuurslid:
* Jan-Coen Dr atr, Menuetstraat 5, 7 323 KB Apeldoorn. (05 5) 3 67 .00.63
Rob StevelÍnans, AsselsestraatlTS, 7311 EW Apeldoorn (055) 522.1I.70

Redactie "Peutt* beheerder documentatiecentrum:
Paul Jonlcnan,Zonnenbergstraat33, T3S4 DK Wilp-Achterhoek. (055) 323.26.67

Ledenadministratie.:
Peter Mosseveld, de Visserstraat 20,7331 TA Apeldoorn (055) 543.03.06
NieuweledenbetalenvooruitperjaarEllRl5,:(f 33,:)ofvanaf I aug.EIIR22,50(f 49,50)voor lYzjaar.

Geld overmakeu3TT .32 .84.80 CFM, Schelpkreek 9,Zwolle

Contributie 2001:
f 33,:; Eur 15,:.

CFM-Documentatie-centrum: (CFM-DC)
Te bezoeken op afspraak. Wilp-Achterhoek (055) 323.26.67

Redactie Nieuwsbrieven :
P. Jonkman (eindredactie, opmaak), ICDrag!.,H. Kaajan, R. Stevelmans, P. Mosseveld.

Druk Gejah Twello.

sruitingsdatum kopij: Uiterlijk dinsdag 5 juni 2001of bel!

Kopij: Getypt, gefaxt of geschreven. Nog liever op diskette of per E-mail.
E-mail-adres: clubfransemotoren @plmet.nl
Fax: (020) 874.19.54

Speciale dank aan Ronald Brandse, Wim Faber, alle vertalers die met naam genoemd zijn in de
artikelen, Peter Mosseveld voor de tomeloze inzet bii de voorbereidingen met het in elkaar zetten
en het verzendkluar maken, mijn wouw die me vele dagen heeft uitgeroosterd Wie ben ik

f;f;:'"i;rJ'["T;g*'fm:* dan wetkom, aanvuuinsen ook. Graag in schriftetijke vorm- paul
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fi,'M fto{ uarln (,0rt,i&,,,
...U,?t/t Utilih uu b

VélorrrcDteuF

3 vitessêsr Type l,5B

o9

"d

Pos de Permis ae Conduire! Pcls de co,rte grise! Pos ae limite d'êge!
rnois les ovonÍoges d'une vêritoble pefíÍe molo dofée dei derniers perfecÍionnemenfs Íechnlques

Une mochine Robuste, Economique et d'un Entretien rrès réduif 

-
CARACTËRISTIQUES : Bloc moterrr 2 temps. - Al(rs:rítc 48 rnrn. - 

(lorrrsc 55 mrrr. - Cylinrlre elr Íoule
spéciale, - llouble éch:rppernr:nt. - Crrlnsse en metal léger. - Graiss:rgc par rrrélange. - Alturnrrge par volant
Ítragnetiqueà_ haute teusion. - il vitesscst c,otnlnande rigitle par levier au réscrvoir. - lxibray:rge à 3-disques, très
souple, - Il|isr: en m:rrelte par kick starter Íonctionnant d'arrierc en avant. - Cadr.e reuÍorcé et sulbaissé entlèrenregt
brasé. - l'ou1.r:he à parallélograrDrne cléíorrnable avec arnortisseurs. - Selle caoutchouc íixation 3 points, - lléservoir
proÍilé, capacite 10 litres. - Genouillc\r'es caoutchouc. - IDneus de ó00 x ó5. - (ilrde-boue à bavolet à I'avant.
Iléquille arrière. - Guidon semi relevé chromé, avec leviers brasés. - A-r.eins à tarubour : Avaut 100 nrm. cornnrande
à rnain; Arrière 13O rnnr. conuuande par pedale au talon Sauche, - IDrrrte-b$gilges eu tóle emboutie, très robuste pouvant
recevoir uu tan-sad. - Sucoclre aérodynaruique avec outillage de bord. - Pornpe; de 30 x 24, - llclnirage pai volant
ruagnétique avec Íeu rouge arrière. - Ilrn:ril noir, (renat ou beige rosé.

2 modèIes : Type M 3. S. (srondord)... 3.5(o(o':'

q
o

Type M 3. L. (Luxe) 3.725':'
Le Type M 3. L. est livré avea Qéservoir el Janlcs chromós, Rélrovíscur et Averli,sseur.

]UlAGNAT-DEBON 5lo'', Boulevord Thiers DIJON

Mentlonaez touJoure . MOTO - BEVUE r ol éorlvant aur lDnonoGurr

1939 Advertentie uit Moto Revue; no. 828. Dezn advertentie stant op d.e eerste bladzijde van dit
tijtlschrift. De voorste en achterste bladzijden werden gevuld. met odvertenties (romeinse nummering).
De redadionele pagina's werden in êên jaargong doorgenumrnerd.
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