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Een mooi verhaal
Hallo,
hier volgt dan eindeliik een foto van miin motorfiets,
het betrbft een Radior bouwiaar 193(), np$,?:Jo"

motorblok. De
motor is
ongerestaureer
d maar wel
gereviseerd en
inmiddels ook
met
Nederlands
kenteken. Ik
heb deze motor
gekocffi op een
beurs in België
en heb haar
reeds 7 jaar in
bezit. < >
Groeties
Rayrnond
Willems

Maar deze motor
komt mij wel
hééééél behend
voon België, grote
veilinghol, mtjn
chauffeur die er
ook wel trek in had
(en waar ik nog
mee terug naar huis
moest rtjden),
proefrit, slik slik,

hwtjt" t nlit Hoogstraten, ongsveer 1994? Klopt dot Raymontl o Paul

Hoi,
lnderdaad heeÍt er voor mii nog iemand op de motor
buiten proef gereden. Hii heeft toen besloten om hem
maar niet te kopen. lk gtond erbii en heb toen meteen
miin kans gegrepen. Wat ik mii n9g goed herinner is
dat de persoon vervolgens aa_n_ mii rrroeg_"lk_koop hem
van je óver en geef ie 5OO gulden mee/. Leuk he.
Omdat hetgeen ik me van een oude motorfiets voorstel
aanwezig was, zoals tankrrerrsnelling, grote losse



koplamp, compleet, origineel en 'rijdend'wilde ik haar
dus absoluut niet doorrrerkopen. Het was inderdaad op
een beurs in Hoogstraten. < > Raymond

Na het lezen van dit verhaal en het zien van defoto's von deze
schitterende motor stel ik voor dat je de rest van het verhaal zelf afmaakt
en kleur de plaatjes, om met een bekende Nederlandse cobaretier te
spreken. o Poul

M.K.
Na een aardige
zomer en een
prachtig najaar is
het eindelijk
zoveÍ:
Hij doet
hetl
Vorige week
dinsdag deed hij
het gewoon,
vrijwel meteen
na de eerste trap.
Ik ben nu
rondjes in de
buurt aan het
rijden, om
oneffenheden
nog weg te
werken. Dat
belooft veel
goeds voor het
seizoen 2002.
En zet even in
mijn dossier:
rijdend, m.k

Veel groeten,
Ton Rietbergen

1,i#' 1ílÏ

De mannen faanit 2001. Fotocatmera in de hand van
Ab Tobias uit 1910, van zijn moeden



Eindelijk was het dan zover. De
toerrit waar ik al zeven iaar
voor asn het hobbyen ben, en
erg naar uitgekeken had. Het
was zowaar droog terwiil het aI
drie wekent zoilder ophouden,
geregend had Blouwe lucht en
mooie wolkenpartij en. Motor
op de kar gebonden en richting
Monnickendam. Joke (miin
vrouw) en Judith (mijn doch-
ter) ook mea
Door: Gijs van der Graaf

Jaarrit 2001 Monnickendam
Om ongeveer negen uur kwamen we
bij Hotel Katwoude aan waar al heel
wat van de mannen gearriveerd
waÍen. Natuurlijk eerst bijpraten,
koffie en gebak naar binnen
schuiven, en om ongeveer kwart voor
tien naar onzejuweeltjes. Het
vertrekken ging vrij soepel, vond ik.
Fried v. Schaik stond met z'n motor
voor en wenkte ons allen achter hem
aan te komen. Hij zei dat we de dijk
uit gingen. Er was geen snelle en
geen langzarne groepo maaÍ gingen
met een club van circa 18 motoren
van start. Na ongeveer 25 minuten
kreeg mrjn motor de eerste zwemles
vanwege de eerste regenbui. V/e

hebben toen ongeveer met 20 man en 4 vrouwen onder één boom staan
schuilen.

Na circa een kwartier zijn we verder gereden richting Spoorweg museum-
restauratiewerkplaats Stoomtram club te Hoorn. Ook op deze tak van de

techniek raak ik niet uitgekeken. Wat een geduld heb je nodig, als je zo'n
onderstel van een rijtuig ziet,totaal doorgerot, maat volgens de man die
ons rondleidde, toch ooit goed zou komen. Ook het seinhuis waar wissels
en allerlei seinen en andere dingen vanuit bediend worden was leuk een
keer gezien te hebben. In het stationnetje werden de broodjes en de koffie
genuttigd, bijpraten enz. Op een gegeven moment weer naar de motoren
om weer verder te gaan.

Waarheen? Dat wist ik eigenlijk niet. Ik reed maar achter de rest aan,

terwijl ik het nog steeds buitengewoon goed naaÍ m'n zin had. Hoorn weer
verlatend, wachten bij de T-splitsing om links af te slaan en dan in een

keer met zon allen van kiet. Wat een (takke-) herrie, PRACHTIG! Op een
gegeven moment kwamen we bij een, naar schatting,2l<trt lange kaars-
rechte wego een soort Bonkervaart, maar dan voor oude Franse motoren.
Het natuuigeweld brak los, gepaard gaande met regen- en hagelbuien en
windstoten. pit was voor mij eigenlijk het einde van het ritje, want de

motor begon te sputteren en stopte ermee na 5 km. Water op de collector
van de vonkenpot bleek na onderzoek thuis het probleem geweest te zijn.



''

Ik stond aan de rand van een dorp waar ik het bestaan niet van wist, had
geen mobiel en wist echt niet waaÍ ik was. Na zo'n 20 min was dan
eindelijk mrjn redding in aantocht,
ondertussen wÍN ik al verzopen door de
regen. Daar kwamen Eric en Lizou met
hun bestelbus, waaÍ ook Robert Kwist en
Ab Tobias al inzaten, en daar achteraan
Joke en Judith met mijn hobby-setje. Ik
baalde, maar na vijf minuten hadden we
weer de grootste lol. rWij zijn toen weer
van lieverlee teruggegaan naar Hotel
Katwoude, waar we de maaltijd zouden
nuttigen. Nadat ik me had opgefrist en
had ontdaan van de paardenstront die in
m'n ooghoeken plakte ( cadeautje van
Henk v.d. Ham, die voor mij reed)
gingen we aan tafel.

Van den Voorzitter vernamen we allen
dat ik de Tinnen-Asbak dit jaar mee naar
huis mocht nemen, omdat ik een tamelijk
verbazend-aardige brommer bij mij had
die dag'DE MOOISTE'! Mijn dag
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eindigde uiteindelijk in Ridderkerk met natuurlijk vuurwerk in de zinvan
een fikse onweersbui. Een dag om nooit te vergeten.

Wij hebben een hele fijne dag gehad en bedanken Fried v. Schaik en Wim
Jarigsm4 en een ieder die aan deze dag hebben mee gewerkt. o

Groetjes van Gijs, Joke en Judith van der Graaf

Reactie op brandbrief Jaarrit 2001
Geachte heer/mevrouw,
Graag wil ik reageren op de brief welke ik zater4aq-i!- -ontrriág, vanwege NlET-deelname aan de, door de CFM,
georganiseerde Jaarrit in Monnickendam.
ik Uen in het bezit van een Motobécane MB E en een
MBl. Echter, de eerste verkeeÉ in de afbouwfase en
heeft nog geen kenteken. de MBl ligt g_e-deelteliik bii
de Spuitórén Nikkelaar. Reden genoeg l!iL* mii om niet
deel te nemen, tenminste ik ben errtan uitgegaan dat
het niet de bedoeling r tas om met een merlnreemde
(BMW R4) machine deel te nemen. lk hoop zeker
volgend jaar van de partii te tlin,,_ met een van de
MotobóCane's (of màg het ook de BMW ziin???) lk ben
het helemaal eens met de organisatie, dat men best
meer mag deelnemen. Meestal klaagt men dat-er niks
rryordt onáernomen en wanneer het dan zover is, laat
men het massaal afweten. Overigens is dit uit miin
eigen errraring geen fenomeen rryat alleen de GFM treft.
Mógelijk is hàt óen idee om met een antvvoordstrook te
vner-ken, €n als men niet komt dit even te melden
(mogelijk met reden??) of zou dit de leden
afschrikken?? Hopeliik tot volgend iaar

Jos van Bergen

Beste Jos,
Bedankt voor je reactie. Je was lang niet de enige die reageerde, maar jii
was iemand die het schrifielijk deed, de anderen reageerden telefonisch.
We hebben het in het Bestuur van de CFM ook nog over de opkomst-
problematiek gehad Onze brief werd verctaurd om reacties uit te lokken
-en 

te peilen of er nog meer belangstelling was. Voor conclusies W d9

zaokèchter nogal ingewikkeld Eerct moet gezegd worden dat onze club
veel actieve leden heefí Tot die conclusie kom je als je bedenkt dat bii de
Jaarrit, de Jaantergadering en de Sleuteldag bij elkaar meer dan de heft



van de leden een keer komt. Bovendien hebben we veel van wat de leden
doen en laten aan onszelf te dunken. We Zijn een Netwerkclub, dat wil
zeggen dat het hoffidoel is om contacten te onderhouden en informatie
nieí voor je te houden. Als we dan de diverse telefonodes,tussen leden
erbij optàllen dan komen we hoger uit dan 50% actieve leden. En in een

club Zítten, en dat kunnen we heel erg woorderen, ook een aantal leden
die nu niet actief 4ijn, om wat voor reden dan ook, maar wel de CFM
tr ouw blij v en. Pr achtig.
We hopàn dat menseihun planning Z,o maken dat Ze volgendiaar, ytet of
zonder motor, op de Jaarrii aanwelig zijn. De organisatie verdient het, en

de clubleden x,elf ook.

We proberen al, 4olang als de club bestaat, ook mensen te trekken die
weliswaur niet hun mótor klaar hebben msar toch de hele dag uanwez,ig

zijn. Zekere voor beginnende leden, en hun familieleden, een hele
waardevolle tijdsbeiteding. Het leggen van de contocten en het
bestuderen van de diverse rijdende restauratieprojecten is zeer leerzaom
Wat ikZelf altijdweef ontdek is dat niet "de mooiste motoF" bestaat.

Tegen jouw persoonlijk zou ik nog willen z,eggeni ik hoop dat j9_volgend

iaar iet eei riidende motor kunt komen maar als dat 9ryy."!ryiild niet-lukt, 
zat je daàr niemand in negatieve zin over horen. Vrijheid, bliiheid,

ongedwóngenheid moeten woorden Zijn die dik geschreven kunnen
worden.

Namens het Bestuur van de CFM
Paul Jonkman

Pour les connaisseurs
Het is grrezehg spannend rond de centjes bij Voxan. Zowel in Moto
Legende als Motór las ik de laatste stand van zaken. Als je de verhaaltjes
naàst elkaar legt, valt op dat beiden de strekking hebben: geen pamek. Dat
er iets goed mii gaat is duidelijk. Moto Legende gaf de meest sobere yitlqg
en daarom citeeiik verder alleen de informatie uit Motor l5 juli/aug.2001.
Er schijnen groeistuipen te zijn bij de fabriek. Iedere maand 500
bestellingenln 2 0 0 áfl everingen. Bovendien kunnen toeleveranciers niet
allemaalÁan hun leveringsverplichtrng voldoen. Er is meer geld nodig en

Dassault (a, van die vliegtuigen) wil dat doen met daarbrl het verkrijgen
van een mèerderheidsbelang. Andere aandeelhouders zageí dat niet zitten
en er is dus nu besloten tot èen technisch faillissement. De fabriek draart
door en krrygt zes maanden de tijd voor kapitaalvergaring of een
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saneringsplan. Door dit uitstel hoopt men op goede investeerders. Een
Amerikááns bednjf heeft geld in Voxan gestopt. Uit het artikel is niet
duidehjk hoeveel en onder welke voorwaarden.
M otorbl aden s chrij ven zelden zorgvuldig over financiële 

_ 

gegev€ns -van een

bedrijf. Daw hebbên de redacteurón niet voor geleerd en het zal ook niet
hun interesse hebben. In ieder geval is zoveel duidelryk dat het spannend is

brj de fabriek en dat alles er zeker niet goed loopt. Er zalheel wat gevloekt
wórden op de bedrijfsvloer. Zo'nleveringsvraag (is dat trouwens wel zo?). 

_ __

en dan nièt kunnen bouwen. Wordt zekervervolgd. + PÀU L

Terr of zijklepper onderdelen
Hans van der Grèít en Pàul Jonkman bieden onderstaande onderdelen
uan. Om avondrust over te houden volgen hier de spelregels voor
informatie in volgorde vun voorkeur:
ó per E-mail: pí{ut'..ionkt tan (ii'plunet.nl met vermelding "informotie
onderdelen"
oof elke tlinsdag tussen 20.00 en 21.00 uur telefonisch. Op andere
momenten zijn we "niet thuis".
o of een briëf met een gefrankeerde retourenvelop. Adres: aie ledenlijst
en achterkant peu.
Voor alte duiditijkheid: dit is geen CFM- maor een privé-activiteit.
(lndien qeen naáere aanduidinq + meestal Terrot ziiklepper UPe H)

Pzugeot "zware" voorvorko AY voorvorko Automoto 250/350
lateráal- voorvorko Favor/Alcyon voorvorko Terrot motorblok o
Soyer motorblok. Terrot versnellingsbak. M&G versnellin_gsbak o
M Ei versnelli ngsbako BG versnellin gsbako Alcyon versnellingsbako_
C.Ricard versnellingsbako Burman versnellingsbako Terrot type L/F
versnelli ngsbako Têrrot versnell ingsbak-zijdeksel o Terrot deksel
distributieÓ Terrot versnellingsbakassen. Terrot kopklepper uitlaato
Terrot dem per al u mi n ium oTerrot dem per staal eTerrolzijklepper
uitlaato Terrot spatbord Conforto Terrot spatbord Ho Terrot
spatbord + bagagedrager jaren 20e Terrot L_kettingkasto Terrot F +
E tanko Peugèot tanko Motobécane tank. Terrot wiel van voor
19300 Terrot L frame 1928. Terrot F achterframe + bagagedragero
Terrot kleppendekselo Terrot F + L kleppenlichter. Terrot F + L
gereedschapstrommelo Terrot ETD + L stuurdekselo Terrot ETD
koppelingsplaat kurko Terrot kickstarteras nieuwo Terrot
lateraalvèer voorvorko Terrot olieleiding nikkel nieuwo Terrot
remdeksel onbewerkt imitatieo Terrot assortie kleppeno Terrot price
assen nieuwo Terrot ETD as nieuwo Terrot kleptoreno Terrot
bougieklepmoero Terrot uitlaatmoero Terrot vooryeerschommelo



Terrot koplampsteuno Magnat Debon benzinedoPo Terrot
benzinedop compleet. Terrot lichtschakelaaro Terrot lateraalveer
voorvorko Terrot kickstarteryeero Terrot diverse typen vereno
Terrot d iverse versnel I i n gsbaktandwielen o Terrot i n laatspru itstu k.
ïerrot veerdeksel kickstartero Terrot 2112 tandwielo Terrot
standaard voorkant imitatie nieuw o Terrot standaard achterkanto
Terrot M wiel 600 x 55o Terrot nokkenas o Terrot krukas
nokkenastandwiel. o Motobécane MB1 tank originele beschildering
o diverse kleine carburateurdelen AMAC/AMAL

Een ontmoeting met de
Amicale des Motos Gnóme & Rh6ne

De zaterdagna onze CFM jaarrrt stond er een volgende rit op mrjn agenda.
Namel4k een toerrit met museum bezoek, georganiseerd door de Amicale
des Motos Gnóme & Rhóne (afgekort: AMGR) . Daar ik al vele jaren lid
ben van deze club, leek het mr1 leuk om ook eens bij een toerrit van hun te
verschijnen. De contacten van de afgelopen jaren waren veelal schriftelijk
of tijdens de Coupe de Moto Legende te Montlhèry.
Nieuwsgierig hoe deze rrttenverlopen heb ik mij ingeschreven, ik was toch
op vakantie in Frankrijk, dus een briefie is dan snel gestuurd.
Ook een ander clublid van ons, Eric Smit uit Monster, had plannen om
richting Parijs te gaanom ook "rtjn" Club te ontmoeten. Gnóme & Rhóne
lrjkt zo wel een wereldmerk, als wel twee Hollanders hiervoor naar Parijs
trekken.
Eigenhlk drie, want Lizou, Eric's vriendin ging mee. Lekker makkelijk om
te vertalenzo'nwandelend woordenboek. Een bijkomstig voordeel voor
mij was dat Eric, na de Rit in Monnickendam, genegen was mijn Gnóme
mee te nemen naar Parijs. En ik kon op mijn moderne BMW K75, niet
gehinderd door aanhangers of snelheidsbeperkingen reizen.
De happening zou zaterdagplaatsvinden vanaf 9 uur 's morgens, zodat wij
de vrijdag konden benutten om alvast in de buurt te komen en een hotel te
zoeken.
Zaterdagnorgen op de juiste tijd stonden wij met zl1ndrieën op de enorÍne
parkeerplaats van de SNECMA te Villaroche, een klein plaatsje boven
Melun. Er werken hier zoveel mensen, het is werkelijk een enofine
parkeerplaats. Vergehlkbaar met het langparkeren op Schiphol, maar dan
leeg.
Er stond reeds één andere auto, en het schoot ons door het hoofd: het is
toch wel vandaag? Langzaam druppelde in het volgende kwartier de
mensen de parkeerplaats op. En de ene na de andere motor werd uit- en
afgeladen. Naast vele voor-en naoorlogse Gnóme's ook enkele verdwaalde
andere merken, zoals een Motobécane en een Cemec met zijspan.
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Totaal rcclcn cr ccn clcrligtal motorcu dc gcplandc rit Groot rt as dau ook

dc tclcurstclling tocn ur.1 hoordcrt dat hct Musee SNECMA nict

t".g;k.li1t "ír dic dag. Vanucgc dc tocstand in Amerika uarcn allc

Miiítolr. cir scrni-militirrc installátie's gcsloten voor burgcrs in Frankfl1k.

En het muscLlltt staat op hct fabricksterrein.
Dus gcen stcrmotorcn. straalmotorcn. rakctmotoren en velc andere zaken.

Maar u'cl ccn mooic rit.
Hct mccst r crmcldcnu aardigc dcel van dc routc rvas u'e I de dooNaadbare

piÉtr r:on ccn flinke beek. Stá 1e 'oor: 
ecn weg kruist ecn beck- je maakt

Entree fahrieksterrein in WIIaroche Snecma Moteurs

gcen bnrg nlaar ccn Íiaaic bctonnen bak van 20 mctcr brecd. Hicrin staat

iiet snclslrotnendc u'atcr ongcvccr l0 cm hoog'

Icdcr r.ocrluig kan dus mooizijn ondcrkant schoonspoclct-t Als ccrstc gtng

cr een ziispaí dic had *cinig irloblgmc-n (góh) daarna k* am ik. Zeldcn op

io lcts ginàr gcrcdcn. uitgcróndcrd ryzcl dan. het trcton blcck yol alg tc

;6.". Át gtiËU.rcnd heb"ik hct g..cá. toen ik mrln motor o.P.11n standaard

lrad gctrokicn u as ik nog nct op-tijd _om cen lraaic D4 uit 1929 gcstrekt te

z.icn gaan En ccn lol dat hct volk had!

Ecp rïindcr prcttigc gcbcuícnis u'aar icts van tc lcrcn valt uas ccu

oncr\ arcr1 ,11.,1..,ldió ook ucl cctr stukic op ccll AX2 zijspan u ildc rildcn.

Rcccls cpkclc boc|tc1 r crdcr schattc hiy zrln snclhcid vcrkccrd itr cn vloog

1l

s,1rt

Eo



uit cc' bocht in ccl drogc sloot. Rcsultcrcnd in ccn z\\'aar gelineusde hand

;;ilóásugi.i.. ó.tini* beschadigdc motor en een domper op het

g.lr.td g.U.urá. De moraal: zrlspan rijden moet je leren.

'\ 1ffi'

!t
I

.a
ír

CEMEC (1948 - /'955) type L7; 746 cc ziiklepmotor

Het meest amusante gedeelte van de rit was lvel de korte funghpauze
Tótaal zijn rve maar àen 3 uur wezen tafelen. Na het aperitief kwam de

u*nËtoádiede simpele drie-gangen maaltijd. (lk wil niet weten wat dan de

"iË?UióiAËï'áriànt 
ïs) Heel {"t"ít gin.een klein zaa\tle.de Hollanders

tusïen de Fransen en nog eeí l'erdivaalde Noor. Frans. Engels, Duits,

iedereen praat rvel een tán deze talen en het ondenverp rvas natuurlijk:

GnOme & RttOn..De teruglocht na de lunch ging mry qf el toe.te riskant,

nt.ià. snelheid maar er rierd duidelryk later geremd als voor de

i"t1ni*u.e WU hebben uitgebreid kènn!9 gemaakt met de nieurve

,.á'orrlttèr ohr.thapeau .rid. banden zijn weer een weini g aangetroklien.

Altud makliehlk bU dq resta_uratie van motoren. rvant er ls een enorÏne

keniris br1 de merkënclubs. Je moet alleen de juiste weg rveten'

ÀiJuitenA kan ik zeggendat. ondanks dat het museumbezoek niet

doo.ging. het een gritétAlg geslaagde happening was. Het is een

ËUr"ïOËie beleycrïs om dlthec tó maken met mensen uit een andere

..ittuut dic jouu' hobbl' dclen. En Lizou. bcdankt voor de uitleg en

raadgeyingén betrcffendc dc Fransc cultuur en gervoontes. +
Á tà"pro.h"ainc. .Tatr-C.cn



Negen Provinciën Rit België
23 en24 iuni 2001

'Onze Lieve Heer moet ook
motonijder zijn' was een
opmerking van een deelne-
mer uan de rit na de uun-
komst op de eerste dag in het
vakantiecomplex' le Borsé'.
Door: Ton Dorland

Er zat een bepaalde logica in de
opmerking, en was zeker niet
kwetsend bedoeld. Onze Lieve Heer
moet het deze dagen wel goed met
ons voor hebben gehad.
We hadden een fantastische eerste
dag: schitterende wegen dwars door
de Ardennen, langs de Maas met
links water en rechts oude Romeinse
forten, zeer fraate stadjes zoals
Bouillon, Chateauneuf, Dinant en la
Roche.

Door de heuvels van de Ardennen, prachtige vergezrchtenen mooie
bloemen.
En dat alles overgoten door de zonen met een temperatuur die heerlijk was
om te rijden. Geeh ongelukken (dus ik ook niet in de sloot), feilloos
lopende motorfietsen die toch behoorl4k op hun fl.... hebben gekregen._

Eên uitlaatdemper werd vastgebonden met tjzerdraaduit een gesloopt hek
en werd 's avonds keurig weer door de serviceauto gelast (ja, ja, een

servicevrachtwagen met veeuul gereedschap, zelfs een Mig-l asapp ar aat,
stond bij het hotélte wachten. Dàt is nu organiseren. Trouwens de hele rit
was tot in de perfectie georganiseerd!) Ik moesjeen koppelingskabeltje
vernieuwen en zo moesl de dag daarop het spul het maar weer doen.
's Avonds aan een koel drankje: (K)Leffe Br0ne en Cola. Eenzeer
uitgebreid warÍn eten (alleen was er kip, eet ik niet, dus veel patat en
konijnenvoer dan maar).
En cÍat maar weer doenhebben ze gedaan. De motoren (3 x Terrot 350 kop-
en zijkleppers, lx BMW R25) hebben bij wijze van spreken geen verkeerde
klap gemaakt. Alleen moest er rrykelijk worde.n gesmeerd, wat met name
aan mijn motor duidelijk te zten was. . . ..

LieveHeero...
Op zondagmorgen rijden in alle vroegte, koele temperatuur, gegn hond
velder op de wog, langs de Ardenner dreven, mooie velden, oude
boerderijtjes, klinkerweggetjes (kasseien) waar je van de middenbult afvalt
als je nièt oplet, rammelurd-tot in je nieren, gaÍen in het wegdek (weer een

hariey-test). Dan: asfalt met haarspeldbochten, en weer die muziek van het
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continue harde klappen maken van de uitlaten voor je en van je eigen fiets:
heerlijk. W.ederom'. 'Onze Lieve Heer
De zóndagmiddag werd heet en zweetteje in het pak; ook de motoren
werden blóedheet. Toch maaÍ iets meer olie geven; kon niet verkeerd zl1n.

Bij aankomst was iedereen moe; ik was toch niet de enige, wat ik.de laatste
paar uur kon constateren aan de manier waarop de rijders vogr_Tr: ook
tekens weer een andere houding in het zadel aarrrlamen. We hebben in
tolaaltoch wel zo'n 800 km achter de kiezen en onder de ko. ..

De hele zaakwerd afgesloten met vochtinname en een voortreffehjk diner
(met konijn, eet ik ook niet, hoezo wet van Murphy) maar er waren zelfs
gehaktballetjes voor mij bewaard.
Óm pakweghalf negen werd de thuisreis aange-vangen_door Fried van
Schaik, Wim Jarigsma, Rob Witteveen (BMW) en ondergetekende. Rob
Kwist had door verhuisactiviteiten deze keer af moeten haken.
Half twaalf thuis; hartstikke moe, maar tot in de vingertoppen en het zttvlak
uitermate voldaan.
Bij gezondheid en welvaren doe ik volgend jaar zeker weer mee.

Adiéu en tot ziens bij een rit of de jaarvergadering in Barneveld. +

Greut'n uut Putt'n.

Te koop: Terrot-onderdelen
o 3x carter 350 kopklepper bouwjaar 1930-1935 o 3x cilinder
350 kopklepper bouwjaar 1930-1935 o Compleet blok 350
zijklepper met oliepomp, carburateur, ontsteking, schetsplaten'
ontsté[ingsvoetplaàt; bouwjaar L931. Ileeft gedraaid in mijn
Terrot HLG.o Versnellingsbak, voor kop- en zijklepper
(hangende bak)o Nieuwe demper 350 type 2 (1928-L932).
Distributiehuis * ontstekingsdeksel; distributietandwielen
krukas 20 tands, diverse rubbers en overige losse onderdelen O

Uitlaatbocht, verchroomd 350 zijklepper o Koplamp cplo
gerestaureerd, zwart gespoten, bouwjaar 1930 I OP aanvraag te
maken: nieuwe klepgeleiders, zowel van fosforbrons als van
perlitisch. Gietij zer.

Prijzen op aanvraag.

T. Dorlan d 03 41 -3 6 I 3 52 of e-mail : tj . dorland@hetnet.nl
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Rood glas in achterlicht
Soms heb je een probleem dat er helemaal niet is. Neem nou het rode glas
in het achtêrlicht van een motorfiets. Hoe kom je daaraan? Signaalglas is
zeer kostb aar ente transparant on echt mooite zIjn. Je ziet het lampje
zitten. Het glas moet ietewat geribbeld zijn.

Het is vakantie, je bent in Franknlk en je gaatmet je kinderen een stukje
fietsen. In de berm van de weg vind je allerlei spullen en dit keer dus de
oplossing waar ik al wat langer mee zat. Terwrll ik het zaghadik nog niet
door dat ik een kwartier werken van de voltooiing van de klus af was.
Terwijl de kinderen driftig tegen de heuvel doorfietsten stopte ik omdat ik
een kápot gereden stuk "glas" van een achterlicht van een auto zagliggen.

op te laten houden maaÍ toch deed ,,,',.

ik het. De kinderen werd ;

gesommeerd door te rijden. En dat .

deden ze ook nog. Het licht was
kapot maaÍ er was een rondje uit te
halen dat paste, dat zagik meteen. i

Er zatenin het "glas" twee rode
gebieden met verschillende soorten :

bobbeltjes. Dat was niet de :

bedoeling. En er zrt eenklein logo
in van Citroen. Helemaal fout. Het
vreze ding in de auto gegooid en
gisteren kreeg ik ineens de geest: ',

weggooien of een poging wagen. 
,

Eerst werd besloten om de
scheiding tussen de twee soorten
bobbeltjes iets onder het midden
van de ronde lamp te plaatsen met
de scheidslijn uiteraardhortzontaal. Het Citroenlogo kon net vervallen en

besloten werd om met de decoupeerzaaggrof.de vorÍn te maken en verder
te slijpen met een haakse slijper. Binnen een kwarfier was de zaakgep5pt
en inde brandende zonbleekhoe perfect een en ander eruit zag. Alsof het
zo hoorde. Dat het geen glas is, is met de beste wil van de wereld niet te
zien. Het glas wordt nu nog waterdicht gemonteerd met blanke siliconenkit
(onzichtb aar vanbuiten) en mijn zooÍtheeft nu inmiddels het tweede en
derde glas gevonden voor achtèrlichten van oude motoren. Jammer dat ik
zo weinig oude motoren heb om het kunstje te herhalen.
Bij deze de tip. Ik hoop nog eens van een ander te horen dat de tip ook brj

PAUL
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Te koop:
Onderdèlen van: Motobécane type MB E (250cc), 1928 (flattank)
Frame, tank, spatborden,bagagedrager,stuur,wielen, voorvork (ged), utlaai;
of te ruil tegen goedwerkende NOVI magneet.
Mail: cvbergen@xs4all.nl Tel:073-5322863

Gevraagd:
Wie kan mij helpen met het maken van twee ronde lampglazen ?

Dit om een oude lamp compleet te maken voor aan de muur.
Afmetingen: rond 3l mm, dik I mm en rond 108 mm, dik I -2 mm.
Jan- Coen Dragf Tel: (055) 367 .00.63

Gevraagd:
Voor Terrot PU: dynamo * bevestigingsbeugel tlpe met
rolaandrijving.(systeem als fiets), Indien nodig ook conjunctuur dr;ggnjuncteur.
Ruud Berck Mail: arenb@dron.myweb.nl Tel :0416-352537

Te koop bij de CFM:
o I'Histoire des motocyclettes Gndme & Rhdne; Auteur Daniel

David; tot stand gekomen door de Franse Gnóne & RhÓne-club
Een prachtig boek met een compleet overzicht van a1le typen die
dit bèroemdè merk heeft gemaakt. Veel foto's, een deel is in kleur.
Om ten volle van dit boek te profiteron dient u het Frans machtig te
zl1n.

o f ianzósische Motorriider; Firmengeschichte, Bilder, Daten; Hans
JÍirgen Huse; Terrot, Motobecane, Peugeot, Monet & Goyon,
Gnóme & Rhóne; l92Blz.; Johann Kleine Vennekate Verlag 1999;
ISBN 39804987-6-X, f 95,=. Laatste exemplaar. Overztchtelijk
boek in de Duitse taal met daarin een presentatie in tabellen van de

grote Franse merken.
Bestellen bry Paul Jonkman / clubfransemotoren@planet.nl
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komsten te overhandigen, zoals bijvoorbeeld bU een Sleuteldag of
Jaarvergadering. Wel enkele weken van tevoren bestellen en duidelryk
plaats en trld afspreken " Graag gepast betalen. 

paul Jonkman

Ben Bruntink organiseert voor bezitters van Styl'Sons en
andere Frunse motoren op zuterdag 25 mei 2002 een rit. Er
zullen Styl'Sons komen uit het buitenlund Om deze mensen
een onvergetelijk weekend te bezorgen is Ben heel wut vun
plun. Zondag rijden deze deelnemers mee met de VMC rit,
zaterdag doen ze mee met hun "eigen" Franse"
rit. We hopen dut er heel wut deelnemers riiden Í,1;','* ffi&
ui butongttellenden komen ktinen.. ti iideí #:'";ï" mà
ií"ij':ï:,iíiii!:ïH"v#fi#;i'í+,irï:',íím
evenementen kunnen tegelijk vullen, de dutum v' I I

vun de "Coupe" is nog niet bekend)
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Permanente curiosa/rommelmarkt
(ingezonden brief, aangevuld door redactie)
Begin Juli trof ik op een grote curiosa/rommelmarkt deze Gnóme
& Rhóne aan" De motorfiets is omgebouwd tot een
gemotoriseerde handploeg. Tussen de enorme hoeveelheid curiosa
zijn onder andere carbidlampen en claxons te vinden. Ook hing er
nog aan het dak een tandem met Franse hulpmotor. Camille van
"la Grange des Petrolettes" in Chabrillan zocht er ook geregeld
naar spullen.
Het is zeer groot en uuntrekkelijk om met een gezin een middag
door te brengen. Er is speeltuig, een enorme kerkklok, beesten
(kamelen o.u) en uiteruard de meest uiteenlopende oude
spullen, met name ook meubels. Boven zijn er thema's
tentoongesteld zouls "geestelijkheid", -fi|*, bruiloft en kupper.
Van zo'n thema zijn dun mooie interieurstukken opgesteld die
overigens niet te koop zijn. Let bij de meubels wel op of het spul
retro/oud is. Er zit "hermAak" tussen.
Aunruder voor een wut minder zonnige dog, dicht bij de
monding van de rivier de Ardèche.

Plaats. Meysse bij kruising N86 lDZ aande overkant van de Rhóne
ter hoogte van Montelimar, departement Ardèche. De handel
luistert naaÍ de naam "les 4 Sous"

Met vriendelijke groeten,
Y. Wolters, Olieslagweg 65,7521IfZ Enschede (053) 433.81.61

Ruilen / kopen:
Ik ben in het bezitvan een stuurdemperknop met opschrif[ Terrot, ik wil
deze ruilen voor een dop met het MD logo of opschrift of een MD dop
kopen. Tevens heb ik een set Terrot transfers, ook deze wil ik ruilen met
een MD set of verkopen en een set MD kopen. (Voor mensen die het niet
snappen: MD = Magnat Debon. Ook heden ten dage is het begrip badge-engineering nog
van toepassing. Red)
Mail: hg.schoemaker@l2move.nl Tel: (0575) 49.12.10

Laatste toevoegingen in het CFM-[)C :
Dit keer geen spectaculaire aanwinsten maar voor u kan er toch net weer
iets belangrrtks tussen ziÍten. Veel zoekplezier. Een update van het hele
bestand wordt verstuurd naar alle mensen met een emailadres.
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Laatste toevoegingen in het CFM-[)C :
Dit keer geen spectaculaire aanwinsten maar voor u kan er toch net weer
iets belangrrjkr tussen zitten. Veel zoekplezier. Een update van het hele
bestand wordt verstuurd naar alle mensen met een emailadres.

Motoos d'Hier No.36
H36.1 New Map BYSS 500 cc

ld<I 9 3 2 ; pré s entation ;
beschrijving met 6 foto's en
een advertentie (18 - 19)

H36.2 Aluminium solderen;
Lumiweld; artikel (4 - 5)

H36.3 Monet & Goyon Pullman;
"Née trop tót. (12 - T4)

H36.4 AMC; Les moteurs -; "Dans
le livre des records",
geschiedenis van deze
motorenbouwer, met name
jaren 50. (24 -25)

Moto's d'Hier No. 37
H37.1 Deronzrère l9l4;

pré s entation/e s s ay; prachtige
restauratie met veel details,
bv foto carburateur Grouvelle
& Arquembourg (17 - 19)

H37 .2 Monet & Goyon; fam. Gagnaire verzarrelt en restaureert - en zgn
kenners van dit merk, portrait. (6 - 7)

H37.3 ldéal-Moto met AXA 350 cc tweetaktblok, restauratieverhaal van
een motor van een onbekend merk (28)

H37.4 Motobécane mobyscooter 1955; présentation/essay; verhaal met
veel foto's, een elektrisch schema en enkele onderdelentekeningen
(2e - 32)

Motoos d'Hier No.38
H38.1 Vidal Ydral I25 cc 1955; kleine foto rechterkant (7, midden)
H38.2 Majestic; La-; La Moto smoking (24-25)

Moto's d'Hier No. 39
H39.1 Dollar V4 Chais e 1932; kleine foto rechterkant (3, onderaan)
H39.2 Bleriot par Jean Caillo op Montlh.ry; kleine foto met rrJder (7;

rechts)

Bezoek de jaarvergade-
ring in Barneveld Sport-
bar. Het gezelligste mo-
ment om binnen te ko-
men is rond 12.OO uur.
Vergeet de kortingsbon
niet mee te nemen en in
te leveren bij de kassa
van motorbeurs in Barne-
veld. Voor t 2,5O een dag
onder de pannen.
Tot ziens op zaterdag 10
november 20O1

Neem de stukken van de vergadering
mee als u deze actiefwihvolgen.
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H39.3 Cyclo-Sp ortverzarreling van Ludovic Mura; mooie verzameling
Franse "brommertjes" ( 1 4- I 5)
Foto's van:
a. Mobylette AV3 1949 (14; bovenkant)
b. Rhonson 211 Sport 1958 (14; onderkant)
c Motobécane Spéc. Route '63 enPeugeot BB3K '64 (I5;

b.kant)
d. Trottylette Bonnefont 1958 (15; rechtsonder)

H39.4 Peugeot 256TC4; dossier; artikel met veel foto's (28 - 32) lA4-51

Moto's d'Hier No. 40
H40. 1 Terrot RL en RD 193 6 -1937 ; Sur un "R" de fl0te de pan";

Présentation/Essai (10 - 12)
H402 Ydral; verzameling motoren met Ydral-blokken in Carpentras ( 13 -

r4)
Foto's van:
a. Charles Mochet 1958 (13; bovenaan)
b. Bernardet Y52 1953 (13, midden)
c. Onoto BY54 1955 (13; midden)
d. Moriss Spéciale construite par Maurice Boeuf (13,

rechtsonder)
e. Follis 1956 (l4linkerkant)
f. Mandille et Roux Yl7 1955 125 cc (1a; midden)

H40.3 Towisme à motocyclette en 1904; door Alain Daigne; mooi artikel
met wat prachtige foto's (14 - 15)

H40.4 Michelin; Les guides et cartes -;Le grand Timonier";verhaal over
wegenkaarten en meer (16 - 17)

H40.5 Desombre & Soubrier dans le desert; kort artikel met scherpe foto
Terrot RL/RD 500 cc (24; bovenaan)

H40.6 Mandille & Roux Dl 1952; Présentation/Essai (29 -31)
H40.7 Sexé; Robert - op Peugeot, grote foto (32) [44-l]

Moto's d'Hier No.4l
H4l. I Rondine en Gnóme & Rhóne; ontwikkeling van een motorÍiets in

Italië (3)
H41.2 Motobócane S5C 500 cc 1936; Une populaire haut de gamme;

Présentation/Essai (11 - 13)
H41.3 Nef; Le Nef Lacroix De Laville tricycle 1902; Présentation/Essai

(r7 - te)

Moto's d'Hier No.42
H42.1 Terrot VATT; "Le Vó-twin de Dijon", Prés./essai (1; 30 -32)
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H42.2 Foto's van:
a. Terrot Motorette No.3 1913 van N. Armenico; rechterkant

(27; rechtsmidden)
b. Dollar 53 500 cc M. Berger, linkerkant (27;rechtsonder)

Club du Motocyclettiste No.85
CM85 I Dollar; Toutes les motos - à JAP et MAG 1928 I 1939;

Années I9z0 I 1930 (3 - 30) lA4-281
Afbeeldingen van:
a. 125 cc BT (3)
b. 250 cc ESC moteur Moser 1926 - 1927 (4)
c. 175 cc DSC et HSC 1927 (4)
d. typen K en L (5)
e. 500 cc LSS (7)
f. typeN lW"O(7)

f;: ;ïiï'r:3!,'#,'J?oPkk re3o (e)
i. 750 ccY4 et 125 Bl (17)

I ffi:iiJïïnJ'n,l. type S4S 500 cc kk (20)
m. type 5536 et R36 (20 - 21)
n. type P36 et R9 (22 - 23)
Kleurenposters:

i ..:11*f l3ffi:,lJ'i,';,i:iiï'#FIJ?1)n"
(27)
Overzichtstabel 250cc - 66 x73 type P à bloc-
moteur Chaise à culbuteurs "G":

q. P,P2,P3,P4,P4S,P35,P3512,P36,P3612(29)
Overzichtstabel 350cc - 7 5 x 79 ffie R à bloc-
moteur Chaise à culbuteurs "K':

r. R2,R3,R4,R3S,R9,R912 (29)
Overzichtstabel 500 cc - 90 x79 lTpe S à bloc-
moteur Chaise à culbuteurs "J":

s. S,S2,S3,S4,S4S (30)
t. Tabel met opties (30)

CM85.2 Collot, Jaques -; 9 fois Champion de France; portret. (31 -
36) [A4-6]

CM85.3 Majestic; Les -; découverte; veel afbeeldrngen, diverse
detailfoto's van d9 gn99ja]g AY$ naaf en de 12 cm grote
lagers van RCF . (37 44) [44- 8]
Kleurenafb eeldingen van kleurenposters :
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cM85.4

cM85.5

cM86.4

CM86 5

cM86.6

a. Royal-Do1lar (achterzllde omslag)
b. - "- Salon de la moto 1930" oktober 1929 (26)
c. - " Lareine du confort" oktober 1930 (28)
Terrot I Magnat Debon kleurenschema tank MTR-S , -
MTR-L M33, M3L en ster op gereedschapskistje en detail
op magneet, vier foto's in zwart-wtt (49)
StimuÉ 1902 - 1906; brieÍkaart; aanvulling op eerder

artikel (50)

Club du Motocyclettiste No. 86
CM86.1 -Chaise, 

Les moteurs - pour motos; aÍmees 192911930;
veel afbeeldingen van blokken. (3 - 18) [A4--16] - -cM86.2 Magnat & De6on, Histoire - lèrep{i. 1892--^1899; veel

trarien o.a. Joseph Magnat, Louis Debon, Pat4 potte,
Joseph Delamaiche, Jules Escoffier, 4$q+q liboud,
Arthur Moser, Victorin Villard( I 9 - 22) lA4-41

cM86 3 
ffi:ïi,"'ï';i fiT:;*".ï:?ïi# ï'ff:l*ïffiï'fi Í'ó",.
kk (23 - 26) IA4-41
tyoà-gecatrefte; L;- "Spada"; 3 foto's en1 afbeeldingen
van dit onbekende merk dat het meest lijkt op een

gemotoriseerde step. (27 , 28) lA4-21 .
Áhr*itti rtttproductie; verhaal; foto's, tekeningen en tabel
met gegevens (29 -36) [44j8]
trrtagáa:t-lebon meet Jules Esóoffier "Rapide Légère" 1906.

(achterzíjde omslag)

Moto Legende No. 116
MLI l6.l- Jonghi 100 of 125 cc na WO2; kleurenfoto (14;.linksonder)

MLLI6.2 Nerí Map M35 1931 350 cc, zeer grote f9!o r99lrterzijde +

enkele klèinere foto's * restauratieverhaaltje. (50 - 51)

MLI 16.3 Peugeot BB2 en BB3SP; _BB: cy-c!os-spo{;.ook geleverd

ïïth*,i'étïtff ï"Ji,ff lflt#lflfl"?#t.France,
Ruche, Aiglon, France Motor Cycles (FMC); onderdelen

zijn uitwisselbaar. (52 - 53)

In de mappen:
M27.1 

- ^ 
Terrot RGAS avec side-car DTP 500 cc description
conduite entretien et graissage. (kopie JC Dragt) tA4 - 461
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Nationaal Vete raan Treffen \Moerden
Ook dit jaar was de CFM weer present op de Nationale Veteranendag in
Woerden.
De weergoden hadden het die dag niet al te best met ons voor; er waren een
aantalbuien (natuurhjk net als je op de motor zat of even een rondje over
het terrein wilde wandelen) , maaÍ over het algemeen mocht dit de pret niet
drukken. Met wat extra zellenkonden we het vrij droog houden.
De clubaanhanger met documentatie was \ryeer present, Paul en Hans
hadden onderdelen van ouwe ztfimeegenomen. Ja, ja, er werden toch weer
enkele mensen blij gema akt. Zeer regelmatig kwamen er mensen aanwaaien
met vragen over techniek, informatie enlof documentatie.
Verder waren op het terrein veel met spulletjes, hoewel wel veel van
bromfietsen e.d.
"Kofferbakverkoop" noemen ze dat. Onvoorstelbaar, wat kunnen die
kofferbakken groot zijn!
Toch was er genoeg te zíen. Mooie motorfietsen, waaronder een
eigengebouwde motorfiets met een blok van een Alfa-Sud er in, Moto
Guzzi Falcone's drkke l-cilinders, FN's, een paar niet-leden met o.a. een
Ravat. Deze niet-leden parkeerden spontaan hun motor bij onze stand. Zo
hadden we na verloop van tijd een zeer achtenswaardrgnjtje Franse
motorzut naast ons kraampje staan. Er werd veel naar gekeken en er werden
veel foto's gemaakt (of heet dat anders op een cam . . eh digita eh . . . ding)
Ons clublid Aad van den B,rrg, die het NVT organiseert, had alles goed
voor elkaar. Catering, koffie, stalen platen tegen het wegzakken, alles was
geregeld. Ook de kraam en de bewijzering klopte allemaal. Hebben we bij
andere evenementen wel eens anders meegemaakt!
We hebben weer aardigwat leden begroet. Van de "Franse" wijn, het
stokbrood en de Roquefort-stinkkaas (nee, hoor, was toch wel lekker) werd
dankbaar gebruik gemaakt.
Aangezien ik zelf om twee uur moest vertrekken, zaI Paul de
wetenswaardigheden na twee uur vertellen. Diegenen, die het regelden
(Hans & Janien v.d. Greft, Paul Jonkman en Jan-Coen Dragt), bedankt voor
de bewezen diensten. (Ton)

Na de klok van tweeën twee uur kregen we te maken met in aantal afne-
mende felle opklaringen en een tn aarrtaltoenemend dreiginge wolkpartijen
of zoiets. Toen ik 's morgens over de Al2 naar Woerden reed, was de lucht
groen en grrjs met veel natte depositie, nog een wonder dat we zoveel in de
zon zaten, die dag. Maar toen Ton weg was ging het pas echt lekker te keer.
Geluk4<ig maaf twee keer heel kort en een keer wat langer. En dan krgg je
onder die tent wel een echt clubgevoel. De moeder van Rob Kwist nam het
geheel met plezier waar. Toch prachtig dat een moeder van in de tachtig
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haar gratis reisdag benut om de hobby van haar zoon gade te slaan. MUtt
moeder deed dat immers ook en dat is iets wat je gaat missen als dat
wegvalt. U ziethet, er gebeurt meer dan alleen naar motot-ztttkrlken.
Ik denk dat Aad met de mede-organisatoren een sleclrte dag hebben gehad.
Veel extra werk door de nattigheid en een veel lager bezoekersaantal. En de
gasten blijven korter. Bovendien ktUg je veel minder kijkers uit de omge-
ving. Maarten Verkley won met zijn Terrot entre-tube de prijs voor de
mooiste motor. Daar. was Maarten het uiteraard geheel mee eens. Vele
anderen met hem. Gefeliciteerd. Toen het tegen het einde helemaal nooit
meer droog wilde worden vertrok menzeer brjtgds naar huis. Hans, Janien
en ik glngen ongeveer als laatsten van het terrein.
Ik heb genoten. Een heerlijk dage uit. En omdat Hans en ik nog wat mooie
onderdelen hebben gekocht, een dubbel tevreden gevoel. Vreemd trouwens
dat ik nu soms alleen maar een onderdeel koop omdat ik het mooi vind (en
natuurlijk van Franse makelij is). Dat had ik vanmezelf nooit gedacht,
enkele jaren geleden. Wat ontdek ik weer een hoop nieuwe dingen nu ik
Langzaam over de drempel van het eigen merk (Terrot, Gnóme & Rhóne) en
type heenstap. (Paul)

l0 nov.'01

14 - 16 december 200I Vehikel Veemarkthallen Utrecht

Motomrilbews Barneveld ijlt, ffi
iilY"3r'-'""i};ff' l3:33lll íím

Moto Salon Parc floral de Paris
Chateau de Vincennes (F)

30 nov.-2 dec.200l
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Infor:::00r:3,1,,,',!',rt;,$;,$,6,5..,8,7,[(00:32)..,1.6i3...485,,65,,817; ;or$aniSAtie::MC ,Dê , ,

Vetfrakken;beursvoorpre|'970;..ook.Frans'spul'

.noute.: .n ë$èn'tAt,are 
.+,..;>'Ni2j]ttl'lV3i4:.nun ,t.t ,*anst . i ...,,', .....'. ..' ...

Metvriendelukëmotorgrott' 
",' ,,, 

: 
' ""

Rien,Neels.

08 - 10 ÍÍ1ït.2002 Vehikel 200211Motor
Veemarkthallen Utrecht

12 - 13 jan2002

Winterswijk: 4oveel mogelijk Styl'Son-motoren begeleid door andere
(Franse) motorfietsen. Orgonisatie en Informotie: Ben Bruntink
(0s4s) s1.4I.ss

Mei - jwn2002 Coupes Moto Legende 2002
Montlhèry (F) (De CFM is erbij)
Datum nog niet bekend.

30 aug. - I sept. 2002 Vehikel Auto/motor
Veemarkthallen Utrecht

i',h, #a
Motorbeurs Rosmalen ' wv*'

Autotron (mer-rM clubstand) ííffr
u:[:, ffi

ï'iiï;1tïï 
t " " "'0 "' ííïíl25 mei 2002

J_--
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Wieze
Kort verslag en gegevens: (september 2001) Wieze, Oktoberhallen.

GSM oo32l(0)75 58.08 87
Adres: Platte Steen Za,B - 1500 Halle België
Oprneikingenl er wài Fiarrs spul, blj,Íoórbêéld,,documontatiCI, , , ,

(kópièën B,F 2.00).lk zál te Zgnêr tijd:veideré:beurs dátà:ó"maileiên of
zoiets,
Route naar Wieze:
Ant'werpen-Gent El7> afrit St. Niklaap richting Dendermonde-Aalst.
Met vriendehl ke motorgroet,

Rr.; Neels.

un de CFM en
ee te nemen

'nng v
aflr m

Denk
verge
en te

Qt"t, )_t,l
;!

-; I
)

u uun de jaarvergude
et u niet uw kortingsk
verZilveren? -

,tr^ff
Í Yffi\ ,,Y-

t t
*

L.. -
\*----'t-' \

lorfr$Nïl:\\ f"'l'.r,
ataaaaa a aoaaaoaoaoaaaaaaaaaaloaatooaa
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"Zo, dit gu ik dus namaken", oldus een optimistische Jan-Crten
Dragt. Inmiddels h"rft hij alvier replico's . . . . .

weggegooid in holJ volÍooide stsot. Het is toch wat lustiger dan
toch al venvacht. Goed noar de detaiLs kijkend ziet u zelf ook wel
ttoor de prohlemen beginnen. Succes JC. Huuft u trouwens enig
idee wat het voorsteh? Inderdaud een onderdeel op het stuur van
een (inóme & Rhóne, eev, drukknopie voor de clsxon oJ uitknop"

.:,i v(lu, ilÉsil-:z i,ros;seCfll i-ir] Clc írlÍf t-l : !'i::i ,-.ilX r-'

'-ttjiSsaflr. :lill"\.'Clfe fj"il.A., ilCiili-ti'i-i.i ajVÊt. lcS, ilr- r\v/íli:illx

lrolÈCiatlf-s -i i-icu|;lc :liililcijril, il\.r(ji i..lrliarl : l,-,ois

Dleveié, iIcnte Siir !13xeii;e, iltjo ','leni rjc ;l-: 'li+i-,-- :i .l

;rcrrit ii,i i; 13naie maique'i-ilXeR ': ,vtrl;--iii.i,:c,'ii

i;l.ll'.1on ;:lvtlc cc llir:rr,- or ientaI ii:1, .] i-Ê\,':-:a j .

j r-r:is modè!es :if1érents :

1 l illY cl 130Y ,:!í.-'c irile
,ir térie u r,.:.

1-rO"* ;an , il;;e rrriérlerurt:.

ËXiGËT-LËS DË VSTTiË FCIL.IRI,II55ËiJR I"iÀBIT'Ji.

0
It

il mnlZru È[ f,l*], f,abntcanls, iiP, Ruede Cambrai- PARIS {XIX-i li
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Informatie vereniging CFM
Doel: Het verspreiden van kennis over Franse motorfiet-
sen, vertalen vÍm teksten, elkaar helpen en stimuleren en
als het kan, er nog wat leuke eontacten aan over houden
ook" We organiseren enkele bryeenkomsten, een jaarrit
en we beheren documentatie in een
documentatiecentrum.

De nieuwsbrief verschrynt onregelmatig ongeveer vier
keer per jaar. lnformatie over Franse motorfietsen kan
worden bemachtigd door gebruik te maken van het
documentatiecentrum. Leden kunnen ook (het liefst)
schriftelijk hun vragen stellen brj onderstaande adressen
met een *.

Voonitter*:
Ton Dorland, Veldstr aat I 5, 3 88 1 JM Putten. (03 4 1 ) 36.8 .52

Secretariaat*:
Hans van der Greft, Lawickse Allee 220,6709 DC Wageningen (0317) 35.08.59

Penningmeester:
HenkKaajan, Pieter Zeemanlaan43,8024 CH ZwoIIe. (038) 454.43.40

Alg.bestuurslid:
*Jan-Coen Dragl, Menuetstraat 5,7323 KB Apeldoorn.(055) 367 .00.63
Rob Stevelmans, Asselsestraat 778,731 1 EW Apeldoorn (055) 522.17J0

Redactie ííPeutt+ beheerder documentatie-centrum:
P aul Jonkm an, Zonnenbergstraat 33, 7 384 DK Wilp -Achterhoek. (0 5 5 ) 323 .26 .67

Ledenadministratie:
Peter Mosseveld, Muntersdonk 17, 7326 BD Apeldoorn (055) 543.03.06
Nieuwe ledenbetalen €I5,: ofvanaf 1 aug C22,50 voor 1% jaar.

Geld overmaken:377 .32 .84 . 80 CFM, Schelpkreek9,Zwolle

Contributie 2001:
€ 15,= . We streven ernaar om het CFM-DC en de nieuwsbrieven kostendekkend in stand
te houden. Per jaar wordt de hoogte van de contributie vastgesteld op de laarvergadering.

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

Redactie Nieuwsbrieven: P. Jonkman (eindredactíe, opmaak), JC Drag, H. Kaajan, R.
Stevelmans, P. Mosseveld.

Sluitingsdatumkopij: Uiterlijk ma. 10 december 2001 of bel!
Kopij: Getypt, gefaxt of geschreven. Nog liever op diskette of per E-mail.
E-mail-adres: clubfransemotoren@planet.nl



Y[f gulilen korting Club
Franse

MotorenBij inlevering van deze bon bij de kassa van de

Barneveld Ruilbeurs
op

10 november 2OO1
ontvangt u een toegangsbewijs ter waarde

van f v,5o voor slechts f 2150

Tevens kunt u dan andere CFM-leden spreken tijdens de

jaarvergadering van de Vereniging CFM
in de aangrenzende sporthal vanaf 12.00 uur. (Sportbar, trap op)

De organisator van de Barneveld Ruilbeurs draagt bij om deze traditie vol te houden.


