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restaureren of conserveren - Jaarrit Ommen 7 september 2002
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Stukje huisvlijt
Op de wereldmeeting in Oostenrijk van 2 cv kwam ik deze motor tegen,
ongelooflijk wat een mooie fiets.
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Alle onderdelen van een eend zljn errn verwerkt, met uitzondering van het
frame, de tank en het stuur. Het motorblok is van een 2 cv bouwj aar 1955; 12
pk, de motor wordt geremd met een trommelrem vast op de versnellingsbak.
Ook de wielophanging is hetzelfde als bij de eend. Volgens informatie van de
Italiaanse eigenaar was er wel mee te rijden, maar niet mee te sturen. Het
voorwiel zwenkt weg bij het sturen waardoor je brjna van de motor valt. Toch
vind ik het een mooi stukje huisvlijt, deze Franse motorfiets. Gernspireerd
hierdoor wil ik zelf ook een 2 cv blok in een motorframe plaatsen, mocht er
iemand zijn met een BMW - Guzzí of een Ural-frame met kenteken bel mij
dan even. () Karel Engelen tel 0515-521085
Op blz. l0 van dit blad is nog een aÍbeelding van deze wonderlijke Citroën te vinden.

Sleuteldag 2002 in Bussum
De naam "sleuteldag" doet vermoeden dat er deze zaÍerdag druk werd
gesleuteld in Bussum.Niets is minder waar. De enige sleutel die werd
aangeraakt was een M 10 ringsleutel om het nummerbord van het
clubaanhangertje te verwisselen. Dat wil nog niet zeggen dat het geen leuke



Peugeot-onderdelen van de CFM

dag was. Maar liefst 50 mensen
hadden zich opgegeven en dat is toch
mooi 30% van het totaal aantal leden.
Kom daar bij andere verenigingen
maar eens om! Niet zo gek overigens
want de onderwerpen die op deze dag
de revue passeerden waren zeer
interessant.

Willem Pol, ons wel bekend, hield een
vlammend betoog over hielbanden,
draadbanden, velgen en spaken. Als je
nu een band bij hem bestelt, dan kan
je antwoord geven op zijn waag: "Is
het een hiel- of een draadband?"

Ton was tot de ontdekking gekomen
dat de afd. Communicatie van de
RV/D voor geen meter communiceert.
Met de informatie die hij voor handen
had heeft hij een bijzonder informatief
verhaal gehouden over keuringen van
oude motoren.

In het middagprogramma werd deze motor, een lichte Peugeot van Arjen
Grffioen, kritkch bekeken De bedoeling was om vragen te stellen die door
anderen aan de tafel werden beantwoord Een geslaagd onderdeel
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Rob Kwist liet de deelnemers meedenken over gas- vloeistof-, vuil- en alle
andere soorten afdichtingen. Als je een roodkoperen pakking uitgloeit, dan
moet je die laten
schrikken, terwijl
messing pakkingen
rustig moeten
afkoelen.

Na dit verhaal had
Ton nog een verhaal
over warme en
koude bougies. Let
op! Warme bougies
blijven lekker warm
en koude bougies
zoÍgen ervoor dat ze
het hoofd koel
houden, het is maaÍ
dat je het weet.

Tenslotte mochten
de deelnemers onder
leiding van Jan-Coen
commentaar leveren
op een Peugeot P50.
Toevallig had ik
mijn P50
meegenomen. Oh oh,
dacht ik, nu ga ik
voor de bijl met al
die deskundigen in
de zaal. Nou mooi
niet, ik heb me toch
een vracht aan
informatie gekregen,
zodat ik straks vol

In de pauzes een levendige uinoisseling van informatie,
foto's en de onvermijdelijke onderdelen.

enthousiasme het motertje weer ga slopen en al het positieve commentaar erin
ga verwerken.
Net zoals m'n vorige stuk in de Peu (nerveux) kan ik niet anders zeggen dat de
CFM een leuk en positief stel mensen bij elkaar is. Bovendien was en ben ik
zeer onder de indruk over de kennis die mensen hebben op de verschillende
gebieden!
Natuurlijk werd de dag weer afgesloten met Vin et Paturein.

Santé, op naar Montlhéry, 25 en 26 mei.

Arjan Griffioen



\ilaarom loopt Robert in korte broeken?
Zutphen, 16 januarí2002: Geachte redactie . . .

Zoals bekend is hebben zij op onze oude motorrijwielen (ook oud woord
gebruiken), op ouderwetse leest geschoeide accu's. Deze accumulatoren zijn
van "het hard tobben t54)e". Nu wil het misschien (voorzichtig) wel eens
gebeuren dat deze, aan de bovanzijde, dus bij het "mastiek" gaat scheuren.
Yraagme niet waarom dat gebeurt. Lekkage van accuzuur kan het gevolg zijn.
In heb in die 20 iaar verscheidene broeken pnjs moeten geven. En soms kon ik
er nog een kortóroek van maken.

Ter reparatie van de pek (a zeker) voeg begeven wij ons naaÍ een
schoenhersteller en kopen daar een blokje zlurarte pek. We steken nu de stekker
van de elekftische soldeerbout in het stopcontact, en nadat deze goed heet is,
smelten we de scheur in de pek goed dicht, alles onder toevoeging van een
weinig nieuwe pek. We zien nu een nieuwe, glanzende, ntarte afdichting aan
oÍwe accu. Het geheel laten afkoelen en de lekkage is hersteld.

Ook de accu waannee de accu Íum ons voertuig is bevestigd, kunnen
wij aan de binnenzijde op de kale plekken met een weinig pek bevloeien.
Probeer maar of het lukt. Succes.
Rob Kwist.

Rondkachelen op de Utrechtse heuvelrug
Oproep: Tijdens een fietstocht met mrjn vïouw langs de kastelenroute van de
Utrechtse heuvehug kwamen we vier mensen met een veteraan-motorfiets
tegen, die lekker zuul het rondkachelen waren.
Zijn er mensen van de CFM die het leuk vinden om in oÍtze omgeving af en
toe een dagtochtje te maken?
Genoeg leuke routes en bezienswaardigheden in onze omgeving.
Veel groeten, a>
Ton Rietbergen, Lunenburg 10, 3904 JN Veenendaal, (0318) 52.86.18

Kleine bandjes
Arjan, Ik ben Rien
Neels en clublid.
Dat bandenprobleem
ken ik. In Rosmalen
heb ik mooiere?, in
ieder geval meer
gelikte gezien als de
"Barneveldse"
600*55. \il/at bedoel
je?? Het volgende:
In Rosmalen stond
direct na de kassa een
Duitse handelaar met
banden. Die had

Soms sturen mensen hun onderlinge clubmaíl fuor
naar de mailbox van de club Franse Motoren, htaar-
schijnlijk met het idee: zie maar wat je ermee d,oeí Ik
neem het op om twee redcnen:
1) er is iemand binnen de club die zo langzamerhand
veel weet van dc kleinste Franse motorfretsjes (de
BMA's)
2) de inhoud is behoorlijk informatief
3) het is grappig om te lezen maar dat kun je niet een
serteuze reden vinden voor zo'n qualtieits-magazine
als uUn peu d.e Tout". Nou, maar gauw lezen voordat
het mail wegwaait .



bandjes 600*55 ook wel 24*2 Ll4. Zre afbeelding van het gescande Michelin
label. Neem altijd een velg mee om te passen, wturtiltatÍff#.t#fi::,,Ravat,

ook een BMA, leeft weer op
andere voet. Wat dacht je van
507 47 :)24* I .7 5? !?#&&^^oÁoÁ.
Het boek Franzózische Motorràder
heeft achterin een uiteenzettrng
over diverse maatvoeringen. Maar
die Duitse meneer, mÍutr niet mijn
wiend!!, komt in maart naar de
Vehikel, zodat de Ravat geen
koude voeten meer heeft.
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'Ë' Pnjs van de 600*55 was 135 D.M
per stuk. De "Barneveldse" 125.00
fl.. per stuk.

Paul Jonkman kan de bandjes in geuren en kleuren beschrijven want die zoekt
er ook naaÍ voor zijn Terrootje. . "Barneveldse Leverancier", eigenlijk een
Solex handelaar: Liefting, Knrishaarseweg 5, Putten. 0332459443.[geheim
nummer volgens PTT maÍr het is goed .ivm nawaag voor een Belg van de
Wachtebekse beurs.
Ik heb bij de Duitser twee banden gekocht voor mrjn kleine Gillet, SORRY,
verkeerd merk voor deze vereniging!! Passen goed. Made in India, misschien
dat www.michelin.com uitkomst brengt. Pirelli-banden uit Brazilië gebetrt
ook. Goedkope lonenlanden ??
Met Vriendelijke Motor Groet,
Rien Neels.

Naschrift redactie: Beste Rien, jammer dat je ziek was tijdcns de Sleuteldag. ll/illem
Pol zou je nog heel wat vragen hebben kunnen beantwoorden- Ik denk dat hij bij het
lezen denfu: dat had ik hem ook kunnen vertellen en met minstens net zoveel humor.
In gesprekken met llrillem toonde hij zich zeer hulpvaardig. Met name op het gebied
van hielband.en is hij "de"man in Nederland Hij weet er veel van aJi, Behalve de
kennis wil hij je ook besí een stel bandjes verkopen. Bel hem gerusí Groot voordeel
van llim is dat hij zorg heeft voor je motorJiets en je gezondheid En dat is niet
grappig bedoeld Een band moet goed passen. En anders gaat hij net zolang door
totdat hij wel goed pasí Dat klinkt logisch maar een snel gekocht bandje kan een
duur bandje zijn als hij niet goed op dc velg pasí
Reagerend op www.michelin ena: Wim stelde tijdens zijn lezing dat er bij Michelin
weinig kennis meet zit van het hele oude spul Hij durfde te stellen, en volstrekt
begrijpelijk, dat hij meer weet van hielbanden en oude maten, dan de huidige
werknemers bij de grote bandenfabrtkanten. Dat zal trouwens voor veel meer
fabrieken en bedrtjven gelden: '\oij'weten vaak meet van die ouwe zuí Wij zijn
tenslotte specialisten, of idioten zoals llim dat ook een keer noemde. Verdcr naakt
hij zich zorgen over de kennis van de oudste soort banden, de hielbanden. "Als mijn
generatie er straks niet meer is, wie heeft dan nog de kennis?" De informatie over
hielbanden, die tijdens de Sleuteldag is uitgereikt, moet binnen onze vereniging goed
gaan leven. Daarvoor zal het kopie van de Sleuteldag van zijn hand te zijner tijd in
de peu worden opgenomen.



Knagen en het erop wagen
Alweer een aantal jaren geleden liep ik in een depót de vente in Frankrijk op
tegen een kleine motorfiets. 'Leuk ding' dacht ik, liep er omheen, zàE dat alles
erop en eraanzat, zaghet prijskaartje en besloot dat hij te duur was. Maar het
knaagde, toen ik weer thuis was.
Korte tijd later zouden we weer naar Frankrijk afreizen en ik dacht'als hij er
dan nog staat, koop ik hem.'Het knagende gevoel werd onrust, en de onrust
werd ongerustheid. Ik zaghem al door een hebberige Franse kenner zonder
aarzelen meegenomen. (Ikzelf wist er niets van, ik had iets met bromfiets-
motortjes uit de allereerste begintijd - Lohmann. Mosquito, Victoria, VAP,
Wingwheel, waarmee je een gewone fiets kon motoriseren - en motorfietsen
had ik altijd te omvangrijk gevonden om als hobbyobject te dienen.
Maar goed, we waren weer in Frankrijk, we zochten dezelfde depót de vente
op en jawel, hij stond er nog. Dat het vliegwiel niet lekker draaide, was geen
enkele reden om nog nee te zeggen.'Technische problemen kunnen door de
techniek worden opgelost,' dacht ik.
Inmiddels staat de Griffon BMA (Bicyclette à Moteur Auxilliaire), tweetakÍ,
net geen 100 cc, bouwjaar ongeveer 1933, in de schuur en loopt de motor nog
steeds niet. Griffon is een van de vele merken die door Peugeot is over-
genomen en dus heeft ook Peugeot een kloon gemaakÍ van de Griffon,
namelijk de P50. Van mijn Griffon bleek de knrkas krom te zijn, en een van de
twee aluminium carterhelften gescheurd.
Ik kwam op het spoor van de CFM, ben lid geworden en... heb er verder niets
mee gedaan. Maar met 2002, de euro, een nieuwe start, een mailtje van de
CFM en al dat soort dingen en gedachten, leek me dat nu het moment
gekomen is om een poging te wagen: wie kan een krukas(e) richten en een
aluminium carterhelft zo lassen dat die motor weer een kans maakt op een
ronkend bestaan? Of zou ik een identieke motor op de kop moeten tikken en
dan de kapotte als reserveonderdelenvoorraad moeten beschouwen? En zo ja,
waar vind ik dan zo'n BMA-motor in Nederland of in Frankrijk?
Graag inzichten, meningen, ervaringen, adviezen en/of prijsopgaven. <>
Gerrit Muilwijlq Maartensgzt 16,3311 CK Dordrecht of muilwk@planet.nl.

Grtlfon uit 1955; een jonger model dan Gerrtt beschrtjft- De ortginele

f folder bevat een scheur, vandaar de vage details op de tunk



Consternatie Rondom De Clubstand Van De
"Club Franse Motorentt Te Rosmalen
De woordvoerder van de CFM staat de pers NIET te woord!!!
Van Uw speciale verslaggever
In het weekerd van 12 en l3 januari 2002 was er weer een intemationale
oldtimerbeurs voor motoren en bromfietsen in het Autotron te Rosmalen.
De beurs werd beide dagen zeer druk bezocht.
Er viel weer volop te genieten van al dat mooie, prachtige oude spul.
Links en rechts kon men af en toe horen fluisteren dat sommige handelaren
alleen het florijn teken voor het euro teken hadden verwisseld.
Het zou vooral te doen zijntn de bromfietsenwereld.
Alle bezoekers genoten volop van de aangeboden waar en werd weer flink
gehandeld.

!il'i!Íiïxil,,,,ir!,,',,,,:irlli!fllliwffiffilllililillllliilillflffliliililtilll

Voor diegene die problemen
hebben met het vinde,n van
de o zo leuke bandenmaat
600 * 55, moeten maaÍ eens
naar de Vehikel gaan in
maart. Want daar staat een
Duitse handelaar met
banden die ook in Rosmalen
tussen de kassa's en de
ingang stond.
Een rondje internet leerde
dat zíjn 600*55 prijs niet te
duur is. Op intemet bij een
Franse handelaar Q 68.50
per stuk. En onze Duitse
wiend, maar niet de mijne,
Q 65.00 dus dat is niet
overvraagd. Beide van
meneer of mevrouw

Michelin. Het adres van de site ziet U mettertijd wel op de Zeer Geprezen Site
van CFM verschijnen.
Zoals de titel alzegf was er flink wat constematie rondom de stand van de
Club Franse Motoren.
Bij het zien van al dat moois van de clubleden waren de oohhhhhhhhhh's en
aahhhhhhhhh's niet uit de lucht.
Maar toen ook bleek dat er met dat mooie, machtige prachtige FRANSE
MATERIAAL ook nog getoerd werd was de paniek alom, want vele tientallen
bezoekers vielen gelijk flauw bij het horen en vooral de gedachte dat er ook
nog lustig op los getoerd werd.
Gelukkig ware,n de clubleden geselecteerd door het bestuur op
reanimatie-vaardigheden zodat de GGD, het Rode Kruis en alle andere
hulpverleners rustig over de beurs konden zwerven.
U zult natuurlijk wel begrijpen dar er tientallen mensen met Sel Volatil
[vlugzout] en de stabiele zijligging weer kundig op de been werden gebracht.

Weergaloos scherpe foto van de clubstand



Wilt U het documentatiecentrum bezoeken of bellen weet waar U aan begint.
Het zal het komende jaar zeer druk worden door al die nieuwe leden die het
centrum gaan bezoeken, bellen of e-mailen.
Mocht ons bestuur overspannen raken van al de reacties die losgekomen zrjn
op de beurs in Rosmalen dan zult U daar rekening mee moeten houden en als
goed clublid ons bestuur in alle opzichten steunen.
Wat de woordvoerder betreft, daar kom ik een volgende keer op terug. <>

Met Vriendelijke Motor Groet, uw aller Link-Meester,
Rien Neels: tekst en foto
Redactie: bijschrift foto.

Citroën 2 cv rechterzijde. Beschrijving op blz. 3

Styl'Son rit \ilinterswijk
Uitnodiging van de Familie Bruntink
Omdat het Styl'Son treffen niet door kon g.aanin mei 200I, willen yl1_d!lnu
organiseren op zaterdag25 mei2002 met de Club Franse Motoren (CFM).
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Deze datum hebben wij gekozen omdat op zondag26 mei2002 de 17de VMC
rit van de Wimac wordt verreden, dus het wordt een mooi weekend, en wlj
zoÍgen voor de camping.
Rijders die zowel mee rijden op 25 mei als op 26 mei, kunnen op de 24e Mei
vanaf 16 uur bij ons terecht op de camping. Als u denkt te komen, zou een
telefoontje wel heel fijn zijn.
V/ij zullen bordjes plaatsen met de opschrift Styl'Son, aan de invalswegen van
Winterswijk. Tot ziens in Winterswijk. +
Voor het laatste nieuws: zie www.clubfransemotoren.nl.
Gerry en Benny Bruntink.

Montlhéry 25 en 26 mei 2002
We gaan alweer voor de vijfde maal naar Linas-Montlhéry. Ieder jaar stellen
mensen, die er nog nooit geweest zijn, wat is dat dan? Nou, nog een keer
uitleggen: een oud circuit, prachtig gelegen in het bos bij Parijs, veel oude
race-motoren, veel veteraan-motorfietsen die allemaal rijdend te zienzijn, een
zeer ontspannen sfeer, een redelijke entreeprijs (ik schat ongeveer €,20,:;
kleine kinderen wij) en een hoop onderdelen en stands van clubs en
handelaren. De bezoekers van onze club doen er elk jaar hun voordeel mee.
We kamperen op een prachtig gelegen boerderij-camping. Op verzoek kunnen
we een eenvoudige overnachtingsplaats regelen in een appartement. Daar slaap
je dan wel als goep. Indien u niet uw eigan tent of camper wenst mee te
nemen, bespreek dal.t zo snel mogelijk want we wachten niet tot mei met
bespreken. De hele accommodatie is snel volgeboekt. We zijn namelijk niet de
enige Nederlandse gasten die deze plaats ieder jaar bezoeken.
Vanaf de camping kunt u binnen een uur met de RER (stadstrein/metro)
zonder over te stappen uitkomen onder de Nótre-Dame dans centre Paris, ook
niet slecht als de parfirer niet te poÍren is voor een dagje hoogstaande
motorculfuur.

Iedereen dient zich vooraf aan te melde,n bij Ton Dorland.. Bij geen gehoor
bij Arjen Griffioen. Telefoonnummers op de achterkant van de peu. U kunt
ook mailen naar clubfransemotoren@planet.nl. Enkele weken voor vertrek
lcijgt u een schriftelijke bevestiging en een routebeschrijving. V/acht niet te
lang: vol is vol!

ll



Op zaterdag zullen we een b.b.c. aanrichten waarbij iedereen zijn eigen spullen
inkoopt. De club zorgl voor clubkolen. Wist u trouwens dat we ook een
clubkoffiemachine meenemen . . . ja, met clubkoffie!
U merkÍ het aan de meligheid, we hebben er zin in. .Au rauoir an Emirl <>
Bestuur CFM
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Linas-Montlhéry; ten zuiden van Parijs.
Kort voorbij "Start"verlsten de rtjders de kombaan. Bij Les Deux Ponts (twee
bruggen) moet er een haarspeldbocht gemaakt worden. Als de rijders daar rechtdoor
zouden rtjden, komen ze op het ongebruiMe deel van het "buitencircuit". Daar
worden vierdubbeldik de auto's geparkeerd Op de paddock, village, clubs en bourse
raak je niet uitgekeken. Vergis je niet in de schaal van het circuit. Een wandeling
van Village naar Le Faye heen en terug moet je toch een klein uurtje voor
uimekken. Het ongebruikte deel binnen de kombaan is bos. Daar kun je je rustig
een poosje terug trekken. Muar wie neemt daar de tijd voor?

Jaarrit CFM Ommen
Dit jaar wordt de rit georganiseerd in de omgeving van Ommen. Op 7
september wordt er een mooie rit uitgezet van ongeveer 80 km. John Schok-
ker, al lid vanaf de oprichting van de club, heeft het voor elkaar gekregen om
het bestuur van zijn motorclub over te halen ons te ontvangen in hun prachtige
clubhuis. Of zoals John hetzei: "dat is geen enkel probleem".
Er is op dit moment nog niet meer bekend maar gezien de mogelijkheden die
de omgeving en het clubhuis bieden, kon dit wel weer eens een heel gezellige
zaterdagworden. Overnachten is ook mogelijk. Meer nieuws volgt in het
volgende clubblad, Volg ook www.clubfransemotoren.nl voor het laatste
nieuws. Leden in de buurt van Ommen: zou u mee kunnen helpen bij de
organisatie van de dag?
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Bestuur CFM



Opknappen van een oude motorfiets
In de Classic Motorcyclevanjuli
1988 staat een lezenswaardig
artikel over het opknappen van
oude motortietsen. Kritisch oolc
Het zal niet iedere lezer blij
mAken. In Oldtimer-Praxis van
mei 1996 wordt tot in detail een
methode uit de doeken gedaan
hoe je met waardering voor de
oude lak toch een spatbord op
kunt knappen.
Eerst zal ik u invoeren in de
ideeënwereld van de Classic
Motorqtcle, dan de gedetail-
leerde uitlegvan het Duitse blad
Tenslotte wil ik u mijn eigen
entaringen niet onthouden.
Deze artikelen zíjn bij elkaar
gezocht door Wim Janssen.

Vertaalwerk en redactie:
Paul Jonkman

De titel begint met het woord
opknappen, in de praktijk verstaan
motorhobbyisten daar, per persoon,
wat anders onder.
De schrijver van de column in de
Classic Motorcycle opent met een
betoog over de werkwljze van musea
in Groot-Brittannië, een wijze die
niet veel af zal wijken van het
gemiddelde Nederlandse museum.
Voor veel geld wordt het cultureel
erfgoed opgekocht, veel verdwijnt in
de kelders van de musea, bij expo-
sities wordt her en der wat tentoon-
gesteld, niet zelden de woede
opwekkend van de lieftrebber die
vindt dat de bijzondere kunstschatten
altijd tentoongesteld zouden moeten
zijn. De van uw geld aangeschafte
bijzonderheden worden ook niet
zelden van de hand gedaan tegen
veel geld, of erger trog, per contai-
nerlading nÍur de andere kant van de

Atlantische Oceaan gebracht. En wat gebeurt er als een museum een
motorfiets wil exposeren? Je belt gewoon een motorfietslieftrebber en in
de catalogus kun je waarschijnlijk vermelden dat de motor op eigen
kracht de expositieruimte is binnen gereden, of dat in ieder geval had
kunnen doen. Iets bijzonders?
Conservators van de musea vinden dit een gnezelig idee, wij niet. Dit
zijn we toch gewend? "De rijdende museumfunctie" zoals de Veteraan
Motoren Club (\IMC) dit noemt. Toch hebben de curators hier een punt
volgens The Classic Motorcycle. Musea hebben de plicht om het
waardevolle verleden en het waardevolle heden te bewaken. De kunst
en het vakmanschap van objecten moet zijn "as made" (zoals destijds
gernaakÍ). Het is duidelijk dat authenticiteit het belangrijkste is bij het
conserveren. Conserveren heeft hier duidelijk de betekenis van goed
houden, niet verder laten vergaan. V/ij zijn allernaal conservators, of
niet? Wat hebben we aan de idee van de onverbeterlijke musea-
conservators?
Ik lees en vertaal verder.
Ons probleem wordt verooÍzaakt door, alweer complementair, twee
zaken. Een daanran is de huidige obsessie van de "concours standards"

l3



Restoureren of de andere is de snelle toename
van de restauratie-services en

,. het gemak waaÍmee een
machine kan worden
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gerestaureerd, in vergelijking
met een conservering. We schrijven juli 1988, is er wat nieuws onder de
zon? Let trouwens op dat laatste woord van de voorlaatste zin. In een
muselrm zijn er geen restaurateurs, nee slechts conservators. Wat deze
getalenteerde mensen doen is conserveren wat er is, precies zoals het is,
ze geven het object geen finish (afiverking) naar het huidige idee van
perfectie. Wat wij doen in de klassieke motorfiets-restauratie is meer
restauratie, herbouw, re-finishing en herinterpretatie dan conservering.
Tot de tweede wereldoorlog is er heel wat gerepareerd. Na de oorlog
werd het verder geknutseld.
Wat is er gebeurd met de motoren uit het begin van de vorige eeuw?
Alles is uitgewist, dat is niet te sterk uitgedrukt. Na de tweede
wereldoorlog zijn we begonnen met restaureren. Alle originaliteit is
effectief verwijderd en vervangen door een modern konterfeitsel
(namaak) qua uitstraling naar verkeerde standaards. We hebben de
tekens yan gebpjk, -dg_originele Japanse lak, de moffellak, de autolak
en vernis verwijderd. Het geheel kon daarna worden gelakÍ in twee
componenten epoxy, prachtige glans, compleet niet-authentiek. We
hebben het saaie nikkel of koper-nikkel-chroomlaagje verwijderd en
veruangen door glanzend nikkel of glans nikkel-chroom. We hebben de
zandgegoten carterdelen gepolijst, geen producent die dit wilde of dit
zichkon veroorloven, afgebouwd met glanzend roestwij stalen bouten.
Als we machines restaureren op deze destructieve manier, zeggen we
dan eigenlijk niet tegen otlz,e dode en nog levende voorouders dat hun
standaards niet goed genoeg waren? Niet glaruend genoeg? Het
logische vervolg is wat de Amerikanen "100 point exhibition vehicles"
noemen. Deze voertuigen rijden meestal niet want datzou de finishing
touch teniet doen.

Restauratie
Voor een totaal wrak is er geen andere weg te gaan dan complete
restauratie.
Voor een motorfiets met voldoende originele details is de volgende
behandeling aan te raden. Maak de onderdelen eerst goed schoon met
een veilig oplosmiddel, zie hiervoor ook de tips in peu 39 op bladzijde
l5 en 27 . De gelakte delen kunnen zorgvuldig behandeld worden met
een staalborstel, eventueel op een machine. Schuur de roest goed af. Er
zullen hier en daar glanzende kale plekken te voorschijn komen.
Behandel de plekken met een krvast met grondverf. Vervolgend laat je
dit enige tijd drogen. Probeer aandacht te besteden aan de overgangen
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van oude naar nieuwe verf. Als het goed droog is, wat bijschuren en niet
te zuinig nieuwe lagen lak van de passende kleur met een kwast erop
zetten. Meerdere lagen zijn soms noodzakelijk. Als de laag op de
gerestaureerde gedeelten dik genoeg is, enige maanden wegleggen en
daarna poetsen totdat de glans op de oude en nieuwe lak goed is. Het
resultaat is een tamelijk gevlekt onderdeel. Je ziet precies de oude en
nieuw lakgedeelten.
Het is al met al best een moeilijke klus maar het is waardevol omdat de
oude details voor een groot deel behouden zijn. Je nilt er geen concours
mee winnen. Voordeel is weer wel dat het geen dure methode is. Je
kiest zo voor een moeilijke manier, trouwens net zo als de conservators,
die kijken ook niet op een uurtje meer of minder.

\ilaardering voor het oude
Zonde dat het schijnsel van de nieuwe lak zich over onbarmhartig over
jaren legt. De veteraan, die een bewogen leven gehad heeft, wordt een
fraai glanzend pronkstuk. Zonde om de littekens der tijd zo weg te
werken. Oldtimer-Praxis vertelt ook hoe het anders kan.
Het artikel begint met een beschrijving van een onfinoeting van een
lieftrebber van oude motoren, in oude motorstijl gekleed in het National
Motorcycle Museum in Birmingham Engeland. Hlj fotografeert daar
een Norton type l8 uit de twintiger jaren. De man is zichtbaar
onteweden, hij fotografeert die dag meerdere modellen. Aan het einde
van de dag wil de artikelschrijver de man zijn motor wel eens zien.
Daar zaghíj zijn opvatting van een gerestaureerde oude motorfiets.
Geen hoogglanzende moderne lak, trouwens nergens glanslak, er was
frouwens ook zo min mogelijk verchroomd. Aan een 70 jaorr oude
motorfiets moet je de leeftijd aan kunnen zien. Het voertuig heeft recht
op krassen en deuken.
De motoren hebben in het museum hun karakter en persoonlijkheid
ingeleverd. Er is in Duitsland de laatste jaren ook een ontwikkeling op
gang gekomen om over te gaan op conservering in plaats van
totaalrestauratie. Daarom wordt er hieronder uitgebreid ingegaan op de
laktechniek.
Tot heden was ik een groot voorstander van totaalrestauratie. Dat zou
eraan kunnen liggen dat ik geen veteraan tegengekomen ben dat een
goede basis bezat dat een conservering acceptabel zou zijn geweest.
Nodig: in de handel in gebruik zijnde sproei-olie, wasbenzine,
verdunner, staal- en messingborstels, penseel, eventueel
uitdeukgereedschap (en voor dat doel ook een plaat hardschuim),
werkhandschoenen, lak van de gewenste kleur.
Werkwij ze: de onderdelen worden gedemonteerd en nat gemaakt met de
sproei-olie, Dit wordt in de loop van de week meerdere malen herhaald.
Het doel van deze voorbereiding is dat de roest, de oude vuiligheid,

r
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verhard vet eru.losgeweekt worden. Tevens dringt de olie dan door in
de haarscheurtjes van de stokoude lak. Dat voorkomt het verder roesten
en de lak weer wat soepeler wordt. De man van de Norton sprak over
"Soak the laquer", wat betekent dat de lak doordrenkt moet worden met
olie. Bij uitdeukwerkzaamheden springt de lak er nu ook niet meer zo
makkelijk af. In het artikel wordt het conseryeren van de twee
spatborden besproken.
Eerst worden de binnenkanten van de spatborden gereinigd met een
staalborstel. Na de inweekprocedure, ruim een week later, wordt het
uitdeuken met behulp van de uitdeukset en de hardschuimen plaat ter
hand genomen. Dan wordt een met door wasbenzine doordrenkte doek
de olie, de vet- en vuilresten afgeveegd. Nu kunnen de roestige plekken
geschuurd worden met een kleine messing borstel en wat olie. De
borstel beweeg je roterend over het oppervlak van de roestplek,

Zo moet het spatbord zijn na de reiniging. Duidelijk zijn nog de resten van
de oude lak te zten.

vergelijk met maar met tanden poetsen. Al na korte tijd ontstaat er een
bruine brei van roest en olie. Deze moet met een doek verwijderd
worden. De oude delen met lak moeten daarbij zo min mogelijk
aangeraakt worden om ervoor te zorgen dat de lak niet beschadigd
wordt of er helemaal afspring!.Deze procedure is lastig,moeizaam en
tijdrovend maar . . . het werkt. Grotere roestplekken kunnen ook met
een mes afgeschraapt worden. Maar op de overgang van roest naar lak
altijd de messingborstel gebruiken op de hierboven beschreven wijze.

l6
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Dan de kleur van de verf: hoewel door de reinigingsprocedure de kleur
te voorschijn komt, kunt u waarschijnlijk beter de juiste kleur van de
lak vinden op beschutte plaatsen, misschien onder de
bevestigingspunten van de spatbordbeugels, onder het zadel of onder
het achterlicht. Onder de tank is ook altijd een kansrijke plaats om
sporen van onverkleurde lak terug te vinden. De velg van het achterwiel
biedt ook nog kans, zeker als er vet of olie van de ketting(en) is

Dit gaat makkelijk: ingedikte lak, een oud katoenen hemd en dan cirkelvor-
mig inmasseren van de lak

afgesprongen en zo het wiel onbedoeld tegen weersinvloeden heeft
beschermd. De lak mag niet te dun zijn. Om het zo dik als bijenhoning
te krijgen wordt door de schrijver van Oldtimer-Praxis aangeraden om
een deel van de verf in een open bak enkele dagen in de laten dampen.
Op deze manier wordt de lak steeds dikker tot de gewenste dikte.
Uiteraard is niet precies aan te geven hoe lang dit moet zijn.
Verdamping hangt van diverse factoren af, waaronder temperatuur en
ventilatie.
Trouwens, veiligheid is iets wat in het artikel niet zo duidelijk naar
voren komt. Een werknemer in een laboratorium zou aan nogal wat
procedures moeten voldoen om deze klus aan te kunnen vatten. Moraal
van deze zin: buiten aan het werk, geen of zo min mogelijk contact met
de chemicalién, dus geen contact met de huid (huid is poreus en sporen
oplosmiddel komen "zeker en vast" in het bloed terecht, bij inaderning
is dat al helernaal duidelijk. Vuur en vonkvorming vermijden. Het gaat
meestal goed, dus komt het nogal weemd over om te redeneren dat het
altijd goed gaat. . . .
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Met de veiligheidsaantekening in gedachten gaat u nu het spatbord voor
de tweede keer schoon maken met wasberuine, weer met een kletsnatte
doek. Dan, als de lak op de gewenste dikte is gekomen, nog een keer
reinigen, dit keer met de verdunner van de lak. Gebruik hierbij een
pluiswije doek.
Neern dan een nieuwe doek, het beste is een afgedankt overhemd
(knopen eraf halen), doop die voorzichtig in de verf en wrijf deze met
cirkelvormige bewegingen met lichte druk op het oppervlak. Eerlijk is
eerlijk, laat de schrijver ons weten, ik woeg me de eerste keer af of de
hele voorbereiding wel de moeite waard was. De klassieke procedure,
demonteren, uitdeuken, zandstralen, vullen, grondlaag aanbrengen en
aflakken dutut niet langer en je hebt dan gegarandeerd een onderdeel in
showroomconditie. Maar de resultaten overtuigden me uiteindelijk
toch.
De bescherming tegen weersinvloeden is natuurlijk niet zo goed als hij
een behandeling zoals in de vorige alinea is beschreven. Deze methode
is zeker ongeschikÍ als de motor dag in dag uit zomer en winter gereden
gaat worden. Deze methode is het beste geschikt voor de zeLdzame

Zo moet het worden: de historische resten van de eerste verflaag bewaren, de
sporen van het verleden worden niet uitgewisí Vind u dit mooier dan
"nieuw"?

motoren waaffoor een volle restauratie niet noodzakelijk is, oftewel een
motor waarbij volledig nieuwe lak meer wegneemt dan het terug geeft.
De conservering is een methode die je kunt doen zonder bijzondere
materialen en het kost ook niet veel (geld).
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Een intensieve schoonmaak, niet gezandstraald Het patine is behouden en
past bij de andere onderdelen van de motor.

Als ik na twee dagen de opgedroogde onderdelen weer in de hand heb,
ze kritisch in het zonlicht bekijk, overspoelt mij een gevoel van uiterste
tewedenheid. Onder de gelijkmatige bovenste rode kleurlaag, met zijn
zachte zijdezachte glans, zijn duidelijk de contouren van de oude
originele lak terug te vinden.
Geen deuken. Lasnaden, krassen en eerbiedwaardige sporen blijven
behouden. En opeens wordt het mij duidelijk wat Clive twee jaar ervoor
met "karakter" en het'behouden van de persoonlijkheid waard" van
een veteraan bedoelde.
Tot zover het relaas van Jiirgen Nóll.

Mijn ervaringen
Een kleine Terrot, samen met Hans van der Greft aangeschaft, was te
goed om helemaal te stralen en te spuiten. We hebben nota bene nog
een logo van het gereedschapskistje ter beschikking gesteld aan Jos
Pelders om te kopiëren om het ontbrekende item in zijn collectie op te
kunnen nemen.
Je kunt niet half restaureren. Dat is geen gezicht.Ik heb zelf inmiddels
ontdekt dat er diverse methoden zijn om onderdelen bij te werken. Het
onfroesten kan op meerdere manieren plaats vinden. Alle technische
trucs zijnwat mij betreft toegestaan, als het de snelheid ten goede komt
en het de authentieke delen van het object volledig met rust laat. Ik heb
voor wat grotere delen toch fijn straalgrrt gebruikt bij lage druk,

Het patine is behouden en
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maximaal 6 bar, de randen met de borstel of soms met schuurpapier
geschuurd. De grote delen afgedekt, zodat daar geen beschadigrng
plaats kan vinden.
Met het aanbrengen van de lak is ook geëxperimenteerd. Met een zeer
kleine spuitstraal en een doekje kun je btj lage druk hele kleine
gedeelten van een mooi laagje grondlak of eindlak voorzien. Als u
denkt dat spuitlak altijd stuift, moet u eens een fijn spuitje uitproberen,
nozzle (spuitkop) van 0,5 mm, met I ,5 à2,0bar. De lak moet melkdun
zijn. Een spuitbus werkt niet, ik zou in ieder geval niet weten hoe.
Op deze manier werken is leuk maar het kost weselijk veel tijd en is
weer niet geschikt voor grote conserveringen. De methode die Jiirgen
Nóll gebruikte, spreekt me enorÍn aan. Vooral door de dikke verf krijg
je minder hoogteverschillen. Bovendien is de conserverende olie in de
haarscheurtjes perfect. De methoden van mij en Jiirgen zijn niet te
vergelijken.
Wat wel te vergelijken valt is de benodigde tijd. Ik heb al vele avonden
in huis gezetenmet een onderdeel op de kamertafel. Je gebruikt zo
weinig lak dat de huisgenoten er nau\ryelijks last van hebben. Op een
zomerse dag buiten is natuurlijk ook niet verkeerd.
Ik ga de methode uit Oldtimer-Praxis zelf proberen en ik zal er verslag
van doen. Ik daag anderen uit om ook eens de proef op de som te nernen
(al is het maar op een oefenonderdeel). Laten we de tips en kennis met
elkaar delen zodat we over enkele jaren een richtlijn kunnen schrijven
over conservering. Doet u mee?
Als er aardige resultaten zijn, dan is het een goed idee om die mee te
nemen naar de Sleuteldag in 2003.

Verkeerde beslissing?
Dit artikel zaI velen van u ongerust maken. Doe ik het dan helemaal
verkeerd? Dat gevoel heb ik zelf in ieder geval wel gekregen, en dat
terwijl ik al zo leuk aan het knutselen was.
Verder moet u echt bedenken dat veel motoren, waarschijnlijk de
meeste, niet in aanmerking komen voor conservering. Er is
onvoldoende uiterlijke kwaliteit aanwezig. Als u ziet dat uw aanwinst
nog originele belijning en originele logo's heeft, de kleur nog goed
herkenbaar is en meer dan 50oÁ van de lak aanwezig is, dan moet bij u
na dit artikel de alarmbel gaan rinkelen. In ieder geval is restaureren het
weggooien van alle authenticiteit. Misschien moet u Íuur de conser-

vering. Een hele teleurstelling? U
bepaalt uiteindelijk alleen zelf
waar u gelukkig mee bent. Neem

- in ieder geval de tijd. Probeer
,, open te staan voor afivegingen en

laat anderen er eens over
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meedenken. U beslist toch zelfl En smaken verschillen.Dit artikel zal de
discussie -restaureren of conserveren- flink stimuleren. En dat moet
ook, want het is zonde als door onkunde verkeerde beslissingen worden
genomen.
Wat is een verkeerde beslissing? Een verkeerde beslissing is, mild
geformuleerd, een beslissing die uit onwetendheid is genomen. Van mij
krijgt u geen advies.

Ranst
Op zaterdag 8 december 2001 hield motor club De Vetfrakken voor de 10e
keer een onderdelen beurs voor motoren van voor 1970.
Wat kan ik van Ranst zeggen. Het is groter dan Barneveld, zeer gemoedelijk
en natuurlijk ook gezellí5. Er is altijd wel iets te zien, te koop of te vinden.

Zoals deze Monet-Goyon voorl0.000 BEF of minder natuurlijk, want wagen
staat wij.
Door de zeer ruime opstelling is het er altijd naar hartelust grasduinen.
Gaat de maag protesteren dan is er altijd wel warme soep met brood of een
hotdog te verkrijgen tegen zeer schappelijke (voor-oorlogse) francjes. Koffie
en bier zijn er ook volop.
Ik ben er van alles tegen gekomen, van een clublid, tot houten velgen en van
houten spatborden tot carbidlampen. Van een frame, van een Favor, entre
tubes, een l75cm3? met treeplanken tot aan olieblikken voor de lieftrebbers.
Van de meest mogelijke en onmogelijke lampjes tot aan bougies.

Monet-Goyon Ranst 10.000 BEF.
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Het was een geslaagde dag voor mij en ook voor de vele bezoekers en
standhouders.

Dus Ranst is de zaterdagna Sinterklaas en voor 2002 op zaterdas 7
december 2002 op Het Militair Domein aan de Van Nestlaan in
Ranst-Broechem, net onder Antwerpen.

Motobécane Ranst 10.000 BEF
Maar ook deze Motobecane mocht U tegen betaling van maximaal
10.000BEF meenemen. Na afloop zagrk een lieftrebber haar mee naar huis
nemen. 10.000 BEF is?, of was? ongeveer f 550.00 l€2481.
Maar er ware,n natuurlijk ook nettere "brommers"te zien.t dacht U hier van:

TeRRoT 100 MTI 3 Vitesses
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Ravat Type ER BMA
No: 6384

Er was natuurlijk ook nog Belgisch materiaal te
zien en te koop. Na wat wikken en wegen en nog
wat uitzoekenj thuis heb ik als nog een paar dagen
later een kleine Gillet [25cm3 3 vers. 1933]
aangeschaft zodat de TdM, Gillet Tour du Monde
1935, zich meer op zijn gemak voelt.
Ik weet dat het geen Frans is, maar ze zijn alleen in
het Frans aanspreekbÍur en verder is het magneetje
van de kleine Gillet van dezelfde makelij als de
"Barneveldse Ravat, BMA" dus....
Wat betreft de "Barneveldse Ravat" dat is meer iets
voor aan de muur of op de schoorsteen, dus had ik
daar een bepaald bedrag voor over en niet meer.
Zowaar het lukÍe nog ook, maar de handelaar
sputterde wel flink tegen en dan denk ik maar, als je
erop moet toeleggen, dan moet je het niet verkopen
of akkoord gaan met het bod. (Ravat 100 BMA,
wielen 507 * 47, dus weer iets anders dan 600 *

50/55, het frame ziet er goed uit, motortje is compleet, magneet, uitlaat
carburateur enz.) Klopt het dat er in het voorwiel geen remtrommelzit? Of
horen er andere wielen in? Op het stuur zitten allemaal dezelfde hendels; en
dus ook het hendel van de voorrem.

\tachtebeke
In Wachtebeke, 2loktober 2001, heb ik nog een TeRRoT entre tubes gezien.
De waagprijs was 35.000 BEF. Aan U om te oordelen.
Wachtebeke is eigarlijk meer voor de sociale contacten van de standhouders,
want er wordt goed
genoten van een
"bolleke"of een
Palm. {bollekrde
Koninck).
Deze beurs is zeer
klein maar daar is
het entreegeld ook
nuur. Het wordt
gehouden in de
parochie van
Wachtebeke aan de
Kerkstraat. Ik ben er
vandaan gekomen
met een leuke
carbidlamp
[Vitaphare] voor
een zeet nette prljs.
De vraagprijs heb ik
aanvaard zonder af
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te dingen en dat voor een Zeeuw..... Dit was het enige aan Frans spul wat er
stond maar het is wel verkocht.
Voorlopig blijven er nog een paar zaken op het verlanglijstje staan, zodat ik
nog even zoet ben met zoeken.
Hier kan en mag men het voorlopig mee doen.
Met Vriendelijke Motor Groet, <>
Rien Neels, leterroi ste I O0(rDhome. nl of desmorini@freeler.nl

Internetsite -w\ryTv. clubfran s em otoren. Ill- geopen d
Voor velen onder ons het minst interessante onderwerp van deze peu. Het is
ook niet zo'n logische combinatie: zeer oude motoren gecombineerd met dat
hypermoderne Internet. Ik ga even doordrammen, zelfs Bin Laden kon zich
bêáienen van dit medium, dus we zljn n vreemd gezelschap beland en je ziet
wat er van komt. Ja, ja, als je het allemaal op deze manier uit zou leggen, dan
is internet helemaal niets. Dat de modegril internet voorbij is, aangeduid met
het modewoord hlpe, of in het Frans het woord "manie" . . .. is voor een
groot deel veroorzaah door de effecten van de manie (geeft toch een extra
fading, dit woord) op de furanciële markÍen. Het Internetzelf is springlevend.
Alleen, als je het niet gebruikt, dan merk je niet dat het bestaat. Voor u als
clublid heeft een kijkje op onze site, in goed Nederlands misschien vertaald als
plekje, het leuke gevolg dat u van de laatste ontrqikkelinge,l9p de hoo,ete
btrit. Elk nieuwtje wordt zonder vertragins geplaatst en blijft staan zolang
het actueel is.
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Agenda; Samengesteld door de Club Franse Motoren

Laarsls mutatie wijdag 1 maaí2002.
&a a€trrJs ic mrt,JË grodda !or0 fim.nglíald. Ccríítrol.rr attijd !1r ó íÉa(br&rr ol4 gog.vàns R.idpi.ag óuc
rtta \.d d.lrdst. g.€.vên' indó hd @n CFM'.ctiv'tail i5
A(Fndam€esld: J C 0ra0l

Vanaí heden Um 28 apÍil 2m2
Evenem€nt Exposilre René Gtllel
"René Grllet un homme. une marqu€". pxposrtre uan van de hskÈnrie modellen van het 'long tourlsme"
lol de hchle typsn urt de Jaren 50
lr/usáa henri Malalre. F:45 chsrntn du tílusÉe,692lt.l R(rchelaiilÉe-sur-Seilne
Tel 04 78 22 80

0,9. t0 mààÍ 2m2
EvenemÉnl Veh'kel i

Piaats LJtreËhtVeemerkthailen
Entree í 15.=
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Als u zelf een computer heeft, en u toetst www.clubfransemotoren.nl in, dan
komt u op een scherm terecht zoals hiernaast is afgebeeld.
De belangrjke bladzijden zíjn:

Home: Daar staan de lees-tips en meest actuele informatie

Aeenda: van dag tot dag wordt bijgehouden wat voor u van belang kan zijn.
Bovenaan staat altijd de mutatiedatum.

Motornieuws: hier staat het laatste nieuws van de club, een korte impressie
van een evenement, bij beperkte inschrijving de stand van zaken, nieuws uit
Frankrijk, vaÍl alles wat dus.

Links: Hierin staan de koppelingen ruaar zoveel mogelijk sites, meestal in
Franlffijk. Daarin staat een schat aan informatie over motoren, merken,
evenementen, rerzen en clubs. Hieruit blijkt meteen de opzet van de CFM-site:
eenvoudig te bedienen, veel clubinformatie en niet doen wat anderen (in het
buitenland) al doen met internet. Door op een blauwe regel (dat heet dus een
link) te klikken bent u binnen enkele seconden in Franlaijk aan het neuzen.
Veel plezier ennee.

Nog twee tips
Tip 1: Als u zelf geen computer heeft, neem dan deze "Peu" mee en waag het
een keer aan uw kleinzoon, dochter of buurman. Ze zijn u gaagbehulpzaam,
al raadpleegt u de site maar één keer in de maand.
Tip 2: Indien u via een eenvoudige telefoonlijn van internet gebruik maakÍ:
start de site en klik snel door naar agenda en motornieuws. Zet de telefoon uit
en u kunt op uw gemak de pagina's gaan lezen zonder dat dit telefoontikken
kost.

Un Peu de Tout afschaffen?
De internetsite gaat de "Peu" de tout dus niet vervangen. Dat zijn we niet van
plan. Wel zullen leden gaan ontdekken dat de site een belangrijke aanvulling
is. Het is precies het gat tussen de persoonlijke contacten van clubleden en de
communicatie via het clubblad. Probeer het uit en we horen of lezen uw
reacties wel. +

Internet en onze hobby
ln het artikel over onze internetsite werd uitgelegd hoe de site gebruikt kan
worden. Wat mij al enkele jaren opvalt is, dat de fanatieke hobbyisten het
internet al snel ontdekÍ hadden. Dit zijnde lieden die altijd vooraan zítten als er
iets bijzonders gevonden wordt. Internet is een nuttige aanvulling op de
telefoon, het huisbezoek en de beurzen. Er is snel een advertentie geplaatst
waarin gezocht wordt naar een bepaald onderdeel, een foto is snel versfuurd.
Emailen en internet zijn middelen die je net iets sneller maken dan een ander.
En dat geeft net de beslissende voorsprong. Deze succesvolle jongens stoppen
dus hnn ziel en zaligheid in het onderhouden van contacten. Paul +
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De agenda is met de grootste zorg samengesteld.
motor-bladen of de gegevens kloppen. Raadpleeg deze site voor de laatste
indien het een CFM-activiteit is. Agendameester: J.C. Dragt

Vanaf heden tlm 28 april 2002 Expositie René Gillet
"René Gillet: un hommè, une marque"; expositie van van de bekende modellen
van het "long tourisme" tot de lichte tlpen uit de jaren 50.
Musée Henri Malafte, 645 chemin du Musée, 69270 Rochetaillée-sur-Saóne.
Tel. 04 78 22 80

n Champenois du vehicle de collection".
Plaats: Reims; Parc des Expos (F)
Speciale aandacht voor Alfa Romeo en Moto Dollar.
Met een ruilbeurs van 15.000 m en 20.000 m Expositie ruimte.
Zaterdagvan 10 tot 10 en zondag van 10 tot 7 uur.
Entree €7.:

maart - Motos - Miniatures
Plaats: Ravera/6 A; 42 place des Héros, 62000 Arras
Tel. 03 2L 48 68 7 |

Motormarkt Hardenberg

Motorbetrs Avenue Mascaux Charleroi (B)

Oet op: geen CFM bijeenkomst)

Oude motoren, auto's en fietsen.

Botrse d'echanges motos, autos; Saint-Marcellitt

Motorbeurs Leuven (B)

Start en furishplaats: Leek.
Motoren tot en met 1920. Van harte aanbevolen!

oemt (met aanwezt
Doel: rit voor veteraan-motoren; Styl-Son-rijders worden met name

uitgenodigd. Plaats : Wintersyijk. Inforr.nali-e: (05 43) 5 1 .4 I . 3 5

s Moto Legende 2002
Plaats: Linas-Montlhéry ten zuiden van Parijs.
Voor meer informatie blz. I 1.
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Plaats: bii Barneveld; industrieterrein aan de A1; races en begrs
)02 Vehikel II

Plaats: Utecht VeemarkÍtrallen
Entree: f 15,:

Kosien: (onder voorbehoud) schatting € 7,:; diner ongeveer € 13,:.
lnformatie: (034 I ) 36.13.52
ï8 augffii
19" toerrit.

Plaats: centrum van Woerden

Tevens iaarvergadering van de CFM i" u*g**d. Spotthul
Tdecember 2002 Ranst
Motorbeurs te Ranst: zieblz.2l voor meer informatie

Te koop gevraagd:
. Onderdelen

carburateur,
tandwieltje.

. magneetontsteking voor op
L.M.P.

. magneetontsteking
Goyon

. motorblok merk Train
ongeveer 1926.

. versnellingsbak voor een

voor Magnat Debon type BMS 1925 'L927 entre tubes,
kickstarter, oliedruppelaar in de tank, ontsteking met

de krukas van 175 cc tweetakt merk

voor op de krukas van 350 cc tweetakÍ Monet &

250 cc tweeta}Í aluminium uitvoering

1922 Soyer 250 cc tweetakÍ riem.
Tevens gevraagd:
. áede eigenaar van een La Frangaise Diamant model 98 cc met een

tank dieáeel uitmaakt van het frame (één giet-plaatwerk) 1922 - 1923.
. tevens gevraagd mede eigenaar van motorfiets merk Smart 1922 I75

cc tweetakÍ riernaandrrj ving met versnellingsbak enfretube.

Nico Bouwens, Rotterdam: telefoon 06-28.31.01.47 (tussen 19.00 en 21.00
uur); alleen telefonisch.
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Laatste toevoegingen in het CFM-DC :
Het documentatiecentrum heeft aan het begin van het nieuwe jaat ntet zo

heel veel spectaculaire dingen binnen gekregen. Altijd mooi zijn de uitgaven_
van Le Clfb de Motocyclettiste. Ditmaal zijn twee stuks ingeschreven: Nr. 87

en nr. 88/89. Met name het artikel over de Terrot FJes zal wel wat wagen
opleveren . Er zit echter weer heel veel moois aante komen de komende
maanden. We houden u oP de hoogte.

In de mappen:
M28.12 

-voxan 
Roadster v1000; gekleurde folder. [A5-4 of A4-2]

M28.13 Terrot RGST 500 cc kk; dossier/essai.(Uit: Motolegende No. I 13;

H. vd Greft) [A4-10]
M28.14 Peugeot tl6ÍCq Rrmée; foto's en toelichting ovel de_restauratie

van -; kleur "pompiers".(Uit: Motolegende No. 113; H. vd Greft)

ÍA4-21
M28.15 Zuigeis; het maken van kleine series zulgers (pistons); lijslmg!

adràsssen in Frankrdk.(Uiil Motolegende No. 113; H. vd Greft)

I,A4-41
M28.16 Magnát Debon tlpen 2HP 1904,2y2H.P 1908, 23/oHP l9lIll9l2,

3%1fr 1913, 4HP 1914. (originele tekeniningen Frits Linde) [A4-5]
M28.17 Magnat Debon; resten van het (voor-)onderzoek over - voor de

speciale editie van peu 36; bevat kopieën

Moto's d'Hier No. 46
H46.1 Alcyon Sport 175 cctweetakÍl925; presentation/essai. (1,19-- t-ql

H46.2 Royal Móto St. Etienne 175 cc 1924 ongerestaureer{, opvallende
voorvorkconstructie met horizontale veer aan bovenkant balhoofd;
foto linkerkant. (17 bovenaan)

H46.3 Perraux; Louis-Guillaume -; Inventeur prolifique et glorieux
inconnu; portrait; 5 tekeningen en 2 foto's van diverse modellen,
o.a. model van expositie Guggenheim. (24 -25)

H46.4 Monet & Goyon M11 100 cc 1934;l'Adorable vélomoteur;
presentation/essai; 5 foto's en 2 tekeninggn. (28 - 29)

H46.5 PeugeotParis-Nice; tweecilinder; kleine foto rechterkant.(3O
bovenaan), foto's, enkele kniPsels:

Club du Motocyclettiste No. 87
CM87.l LMP; Les moteurs - quatre temps 250 350 en 500 1926 I 1937;

toegepast in motorfietsen van merken als La Moto André, Motos
Auótràl, Claude Delage, Génial Lucifer, Jean Thomann, Kerwan, La
Frangaise Diamant, Marc, Moto Monté, New Mup, New
Motorcycle, Prester, Styl'Son, Motos Stella, C.P. Roleo, Jack Sport,
CL Utilia. (3-12) [A4-10]

CM87.2 Magnat & Debon; Histoire - 2ème partie 1900 - 1910. (13 - 20)

lA4-81
CM87.3 bolarChaise I25 cc 2 vitesses bloc-moteur et fiansmission acatène

par deux arbres. 1932 (26)
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cM87.4

Club du
cM88/89.1

cM88/89.2

cM88/89.3

cM88/89.4

cM88/89.5

cM88/89.ó

La Moto-Monté LMP type AC Sport 250 cc 3 hp; kleurenplaat
linker- en rechterkant (achterztjde)

Motocyclettiste No. 88/89
Magnát & Debon; Histoire - 3ème partie 1911 - 1918. (3 - 12)

[A4-10]
Ïenot; Les 250 et 270 cm3 deux temps tlpes A, E et F 1919 I 1934:

zeer complete bescrrjving van de tlpen zoals de FSo, FTO, FOS,

FSS, FGT enz. (13 - 30) [A4-18]
Agache; Les prototypes.dé Georges -; rijder uit de jaren 50. (31 -
42) [A4-10]
Libèrta; Peiite marque Grand renom; geschiedenis van dit merk.(5l
- 6l [A4-l l]
CtraÏie, óoilar, Magnat Debon, Majestic; Retour sur -; aanvullingen
op eerdere artikelen. (62 - 63)
IrrÍajestic 1930 kleurenafbeelding van een poster. (achterzijde) 

<>

$Á'oro Revoo

Au rtand Dollar
on pouvalt volr
cctte pctita uroto
t2S ctÍ!c. dlu:
viteeses, à bloc-motcur
ct tranarnissioa acatàac
nar deur grbrcr : rra dc
'chaquc cÓtó dc lr rouc'

Op de stand van Dollar kon men deze klei-
n-e IZS cc blokmotor vinden met twee ver-
snellingen en een kettingloze (acatène) 

-
transiissie met twee assen' één aan ied.ere

kant van het wiel

Dollar Chaise
ln een kort artikel in Moto-
cyclettiste 87 op blz.26 wordt
een bijzondere "schone"
gepresenteerd. De afbeelding
komt uit Moto Revue no. 505
van 12 november 1932. Het gaat
om een Chaise-tweetakÍblok dat
werd gepresenteerd op de Salon
van okÍober 1932. Het carter
bergt de versnellingsbak en de

haakse overbrenging van het
trapstel. De vorm is min of meer
rond en erg lang. Het verhaal bij
dit plaatje, (niet afgebeeld) legÍ
uit dat de twee eindover-
brengingen tot stand worden
gebracht door twee assen en
conische koppelingen met
verschillende diameters, ieder
van de assen zit aan één kant van
het achterwiel. In het commen-
taar van Motocyclettiste waagf

men zich af hoe de ontwerpafdeling van Chaise het voor elkaar heeft gekregen

óm drie haakse overbrengiirgen in het ontwerp te accepteren. (Drie over-

bréngingen, twee ter hoJgte-van de achterassèn en één in het carter ter hoogte

uun í. #apás.) En dat voór zo'n kleine motor. Men houdt zich aanbevolen

voor eke lip die hier wat meer licht 9p kln we-rp€n.

Toen ik het voor de eerste keer zag, deedme dit het meeste denken aan een

gó"È I aprilgrap. In de goeie ouwé tijd dat er nog echtel april-grappen in
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echte motorbladen stonden is zelfs al eens een atoommotorfiets langs 
_

g.ko*an. Maar een motor met twee "caÍdan"assen en 125 cc groot? Komt
t-och ook aardig in de buurt van een goei-e gap. 

--
Als ik er meeróver lees, hou ik u op de hoógÍe. Ik vind de tekeningen in dit
soort oude motorbladen zo verschrikkelijk mooi, u ook? Paul <>

Onderdelen aangeboden (Terrot)
Hans van der GreÍt en PaulJonklnan,-biede-n onderstaande onderdelen aan.

ier de spelregels voor informatie in
volgorde van voorkeur:
ó ft, E-mail: pasarionkmun @planetnl met vermelding "inÍormatie
onderdelen"

-oJetke 

dinsdag tussen 20.00 9n 21.00 uur telefonisch. Op andere

momenten zijn we "niet thttis".
ó iTrrn b;ití met een gefrankeerde retourenvelop. Adres: P' Jonkman,

Zonnenbergit33 7384 DK Wilp-Achterhoek.
io,o, atte dïtdeUinheid: dit is gèen CFM- maar een privé_-activiteit .

-+
Automoto 250/350 lateraal-

voo'íóif.o Favor/Alcyon voorvorko Terrot motorblok. : Soy.e1

motorOfóf<o feriót v'ersnellingsbako M&G versnellingsbak o MB

ueiàïèttíngsbako BG versnéllingsbako ..flcygn, ^vggnellingsba.ko
C.Ricard versnellings-bako Burmai versnelliruqbalÍ? Terrot type 

. 
UF

"éiàÀeilingsOáko 
Íerrot vers.ne.llingsbak-1tOêt<pqlo, Terrot deksel

OistiiOutiéó Íerrot versnellingsbakaséeno Têrrot kopklepper ..uitlaato
iàirot demper aluminiumoÍerrot demper staaloTerrot zijklepper
uiláàto ferrot spàtbord Conforto Terrot.àpatbord Ho Terrot slatbord
i-O.ti.geàrager'jaren .20. Terlot L kettingkasto Terrot F + E tanko
pJugËoi1àniï MotoOécane tanko Terrot w-íel van voor 19300 Terrot L
iràmË 19280 Terrot F achterframe + bagagedragero Terrot F + L

[Ëópentichtero Íerrot F + L gereedschapétrómmelo Terrot ETD + L
sluliOersela Terrot ETD ver5nellingsbakasseno Terrot ETD diverse
[Ëine 

-oÀáerOeÈno Terrot ETD fráme + spatbordeno Terrot ETD

fioppéliÀgèphat kurko Terrot kickstarteras nieuwo Terrot lateraalveer
vóóhróifï Ïerrot olieleiding nikkel nieuwo Terrot remdeksel onbewerkt
imiiatieo Terrot assortie ÈÍeppeno Terrot price a9s9.n nieuwo Terrot
Èiií ás nieuwo Terrot klei6itoreno Terrot bougieklepmoero Terrot

uitlaatmoero Terrot voorvèerschommelo Terlot koppelingsa.nke^r

áióuw- Terrot aandrijftandwiel nieuwo Terrot 500 cc schommelaso
Ïerrot ETD kickstarteio Terrot kickstarter ?o Magnat .Debon dekselo
férrói EfO voorveer nieuwo Magnat Debon benzinedopo Terrot

OónzineOop compleeto Terrot kickótarterveero Terrot diverse_typen
véráni 

- - Ïerrot' diverse versnellingsbaktandwieleno Terrot
infaáispruitstuko Terrot veerdeksel kickstártero Terrot 2 112 tandwielo
iè;roi- óianOáarO voorspatbord réfabricationo Terrot standaard
achterkant; nog één exemflaaroTerrot nokkenas; bruikbaar, niet nieuw
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o Terrot krukas nokkenastandwiel; wel bruikbaar, niet nieuw. o
Motobécane M81 tank originele beschildering o diverse kleine
carburateurdelen AMAC/AMAL o Monet & Goyon 350 sv gaaf blok,
bovenste distributiedeksel ontbreekt o Gurtner met flens in goede staat
o VAP carterdelen met zuigero remnaaf in nieuwstaat, twee modellen.

Rabarber
Door: Rien Neels
Wat gaan we met de rabarber doen als de moestuin overwoekert wordt of als
de briurman overspannen raakt van al die rabarberstelen? Heel simpel. We
gaan oÍrzevuile, róestige of wat dan ook benzinetank, maar ook ander
roestig,vuil materiaal ecologisch reinigen.
In een benzinetank had ik als proef 3 liter puur rabarbersap gedaan om te
kijken wat er ging gebeuren.

Receptuur
Hoe liomen we aan rabarbersap? We gaan eerst bij opa en oma in de moestuin
kijken, de buurman mag natuurlijk ook. Hebben die niets dan wordt het iets
mbeilijker . Zoekplanten die ergens, bijvoorbeeld in de natuur of in het
gemeentelijk groà in een beetje verdekÍ hoekje stium. . . . zodat niet iedereen
van onze illegale werkzaamheden op de hoogte is.
Sap: als de iabarberstelen volgroeid zíjn draaien we deze af, nemen ze mee
naar huis wassen deze, snijden ze tn stukjes en doen ze in plasticzakken en
leggen ze tn de diepwies. Op deze manier verzarnelen we een voolraadje
stelen. Vervolgens
doen we de beworen
stelen in een pan en
koken ze tot sap. Het
voordeel van ze te
bewiezen is dat de
celstructuur kapot
gaat zodat er
gemakkelijk en meer
sap gewonnen kan
worden.
We kunnen ook bij
de buurman of opa,
oma tante of wie dan
ook de Weckpan
vragen met de
ontsapper I deze
werkÍ met waterdamp
van kokend water] en
op deze manier sap
maken.
Het sap doen we in

Itltcromoteur
cnAfiD ?nDf du TounilecLu8 + FRAITCE

Broch,rer c/.t.ttc lttaco r,so dc,lrt1,!r-.

ETABLTSS g T4 ENTS LAE I NAL
77o, Avcnuo de-t Bati, s .sNnT-ouEn
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onze geledigde wijnflessen, sluiten ze af enzo hebben we middeltje om ottz,e

verzamelde spulletjes schoon te maken.

Resultaat
Het gedeelte van de tank dat in het sap had gestaan wasletjes schoon ge-

zuurá?, geëtst? Maar wees gerust voordat ik een Frangaise op rabarbersap zet

heb ik mij eerst vergrepen aan een Belske.
Met aluminium heb ik geen ervaring. Daar ik geen rabarbersap qeer heb ben

ik nu aan het oefenen met opgeloste appelstroop. Wordt vervolgd. +

Alsuditleest....
dan heeft het bestuur van de CFM even uw aandacht getrokken voor een

belangfijk e zaak. De "Peu's" staan niet vol met bestuurszaken, dus mogen we
u even lastig vallen?
Het bestuur van de vereniging CFM heeft de laatste twee bestuusve,rga-
deringen langdurig gesproken over het bestuurbaar houden van de club. Er
komJn steedó meel tatèn op ons af en enkelen hebben aÍmgegeven zeer select

met hun tijd om te willen gàan. Daaryit zijn besluiten ontstaan die tot de

volgende íaakverdeling hebben geleid. Op de achterkant van deze Peu is deze

structuur ook terug te zien:
Voorzitter: Ton Dorland
Secretaris * postadres: Arjan-Griffroen
Penningmeester: It""Efuu11r"
Aanspreekpunt voor technische yragen: Jan-Coen Dragt
Peugêot-club-onderdelen: Rob Stevelmans

redictie eepsq"* site + beheerder dc: Paul Jonkman
Ledenadministratie+verzending6'peu6': PeterMosseveld

Alle post komt nu bij het secretariaat terecht, behalvg post vgor de redactie
uatt cie Peu. Rob neémt vanaf heden de clubonderdelen van Peugeot over. De

verzending van de peu's gaatvanaf heden onder leiding v1n PeÍgr dig.dgarbij
naar behoéfte andeien inJchakelt. Jan-Coen krijgt er een beste klus bij door

alle technische wagen aan te horen en naur bevinden door te verwijzelnagr
leden van de club of de verwijzing documentatiecentrum af te geven. Paul
heeft het onderhoud van de site erbij gekregen en neemt geen andere

organiserende taken op zich. Ton ttliijtbelangtj\.qgnspreekpunt en vormt de

as-van het bestuur mef Arian. Vanuit zijn bestuurlijke ervaring w_il Arjg
procedures binnen het bestuur duidelijker vory Bjven. Inhoudelijk is alleen

iïenk zljn taakals schatbewaarder niet veranderd.
g 

^tt 
misschien denken, -dit ziet er heel logisch uit-. Dat klopt wel maar

doordat er routines in een bestuur sluipen denkt niemand meer na of het nog

wel zo logisch is.
De organísatie van de evenementen wordt.aangestuurd door éen van de

besturísleden. Daarbij wordt, waar mogelijk, de hulp ingeschakeld van leden
buiten het bestuur. Dus als u een telefoontje laijgt . . . . +
Het bestuur van de CFM
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De Peugeot triporteur
Brief: Carlo van Vliet
Technische beschrijving: Jan-Coen-Dragt
Carlo van Vliet heeft n2 jaar er 200 werkuren in gestopt om dit restauratie-
object te voltooien. Hier volgt het enige en echte verhaal.
Zoals beloofd stuur ik hierbij een aantal foto's van de Peugeot triporteur die ik
onlangs gerestaureerd heb. In het kort zal ik omschrijven wat ik allemaal eraan
gedaan heb.

4. -*-rrlt'f

Ten eerste heb ik het "wrak" lopend gemaakt om te kijken waar ik allemaal op
moet letten tijdens demontage van het blok. In dit geval de versnellingsbak
welke constant uit de versnelling schoot. Na de gehele demontage van het blok
kwam ik tot de conclusie dat deze restauratie een tijdrovend klusje zou
worden, mede omdat onderdelen nauwelijks voorhanden waren. Versnellings-
bak tandwielen, assen drijfstanglagers, krukaslagers en nljgeq' alles was
gewoon versleten. Na veel zoeken heb ik een tweede carter kunnen bemach-
tigen (met inhoud) en heb van twee blokken er één opgebouwd. Dit hield ook
in nieuwe drijfstanglagers, krukaslagers en krukas-keerringen pas maken.
Origineel zitten er twee veerstalen platen gemonteerd als afdichting. De ver-
snellingsbak heb ik uitgeshimd.
Omdat de cilinder en zuiger versleten waren ben ik op zoek gegaan naar een
andere ntiger.In dit geval stuitte ik op een 125 cc zuiger in plaats van het 102
cc exemplaar. De l25cc ntiger werd bij latere type's gebruikt. De cilinder heb
ik laten honen. Dit viel nog niet mee omdat de cilinderwand van í1zer was en
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geen gSetijzer en dus keihard is om te honen. Nadat het blok geheel in elkaar
zat, v olgde het rij wielgedeelte.
Het frame heb ik laten stralen en spuitan, dus niet poedercoaten want dat vind
rk zo nep! De tank heb ik inwendig behandeld met Kreen. Dit is een tank seal
bestaande uit drie componenten: ontroester/etser, cleaner en dan een seal
middel. De leverancier is Zodíac. Zo kan de tank niet meer roesten. De kleur is
eigenlijk te rood uitgevallen ten opzichte van de originele kleur. Wat niet
origineel is, is de houten bak. Deze is van latere leeftijd en stamt uit een

NÉcDTcE DEs noUEs TYIil!
periode dat de tripo
gebruikt werd in Parijs
als straatveegka:retj e.
De spatborden zijn zo

^^raaÍ 
als lood als gevolg

van het vele plamuur, dit
om ze netjes sfrak te
maken. Ach ja, het is niet
anders.
De bedrading van de
verlichting is. geheel
opnieuw aangelegd, de
velgen heb ik opnieuw
laten spaken en ik heb
wat onderdelen laten
verchromen zoals de
benzinedop, handels en
spiegeltje.
De motor is standaard
voorzien van een Zenith
carburateur maar deze
was zo versleten
(gasschuif) dat ik maar
een Bing carburateur
gemonteerd heb. Tijdens
de eerste proeftit had ik

weinig problemen op het breken van een kabel na, even wat experimenteren
met sproeiers, naalden verzetten, net zolang totdat de motor mooi loopt. Het
blokje is lekwij omdat ik op alle as-uitgangen keerringen of O-ringen pas heb
gemaakÍ in plaats van de klassieke viltjes.
De enige zwakke schakel van de motor is zijn ontsteking. Koud wil de motor
nog wat snel vet slaan.
Al met al, na zdn 200 uur arbeid en een tijdsduur van 2jaar is het toch nog
een leuk ding geworden.
Ik hoop dat u met deze info en foto's eventueel andere lieÍÏrebbers kunt hel-
pen. Tot zoveÍ deze toegezonden brief.

Technische gegevens (beknopt):
De triporteurs van Peugeot zijn gemaakt van 1939 tot en met 1959 met de tlpe
aanduiding 53TM, 54, 55 en de 57TN. De totale productie bedroeg 28.000
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exemplaren gedurende dezejaren. Het type 53 TM was uitgerust met een 98cc
tweetakÍ blok met een 3 versnellingsbak. De latere tlpes werden met een
I25cc tweetakÍ krachtbron uitgerust, ook met drie versnellingen. Het ver-
mogen van deze laatste bedroeg 4,5 pk om het 150 kg wegend vehikel in
beweging te zetten. Het laadvermogen bedroeg 150 kg. Als topsnelheid werd
50 km/h opgegeven.

Meer informatie is te vinden in:
La Vie de la Moto nr 261; 15 december 1999
Motos Peugeot 100 ans d'histoire ( 103 - 106)

35



Doel: Het verspreiden van

rr*nnn riloro r'fl Ïl lïffiil;l#"ï;ïff; 
",nog wat leuke contacten aan

lnformatie
over houden ook.
We organiseren enkele
bijeenkomsten, een Jaarrit en
we beheren documentatie in

een documentatiecentnrm. De nieuwsbrief verschijnt onregelmatig ongeveer
vier keer per jaar. Informatie over Franse motorfietsen kan worden bemachtigd
door gebruik te maken van het documentatiecentrum. Leden kunnen ook (het
liefst) schriftelijk hun vragen stellen bij "het aanspreekpunt voor technische
wagen".

Voorzitter:
Ton Dorland, Veldstraat 15, 3881 JM Putten. (0341) 36.13.52

Secretaris:
Arjan Griffioen, Bospadlaantje9,3956 BL Leersum. (0343) 45.40.11

Penningmeester:
Henk Kaajan, Pieter Zeemariaan 43,8024 CH Zwolle. (038) 454.43.40

Aanspreekpunt voor technische vragen:
Jan-Coen Dragt, Menuetsffaat 5,7323 KB Apeldoorn.(055) 367.00.63

Peugeot-club-onderdelen :
Rob Stevelmans, Asselsestraat 178, 731 I EV/ Apeldoorn.(055) 522.11.70

Eindredactie "Peu"+ inhoud site + beheerder documentatiecentrum:
Paul Jonhn an, Zowtenbergstraat 33, 7 384 DK Wilp-Achterhoek. (05 5 ) 323 .26.67

Postadres:
CFM t.a.v. het secretariaat, Bosbadlaantje 9,3956 BL Leenum.

Ledenadministratie * verzending "Peutt : (o.v.v. het secretariaat)
Peter Mosseveld, Muntersdonk 17,7326 BD Apeldoorn (055) 543.03.06

Gegevens CF'M:
Lid: €15,: (of vanaf I aug. €,22,50 voor l% jnr)

Geld overmaken:377 .32 .84 . 80 CFM, Pieter Zeemaríaan43, ZwoILe

CFM-Documentatie-centrum: (CFM-DC) Bezoeken op afspraak. (05 5) 323 .26.67

Laatste nieuws, acflrele agenda en inschrijffiormulier: www.clubfransemotoren.nl

Sluiting kopij:
Kopij:
E-mail-adres:

Uitertijk m .24juni 2002 of bel!
Getypt of geschreven. Nog liever op diskette of per E-mail.
c lubfransemotoren@planet.nl



Sleuteldag CFM
De Sleuteldag is weer in volle voorbereiding. De prima zaalin Bussum wordt bijnate klein om alle
activiteiten te herbergen. Meld u daarom snel want bij 50 deelnemers sluit de inschrijving. Alle
inschrijvers krijgen schriftelijk bericht met bevestiging van de datum en nieuws over de plaats. tijd,
onderwerpen van de dag en een route-beschrijving. We kunnen alvast verklappen dat er veel infor-
matie komt over bougies, pakkingen. keerringen. afdichtingen. banden en dat u zelf groepsopdrachten
krtjgt uit te voeren over diverse onderwerpen.
Aanmelden vooraf is noodzakelijk, neem geen risico en doe het op tijd.
Datum:
Plaats:
Kosten:
Begintijd:
Eindtijd:

23 februari 2002 (vluchtdatum 2 maaft 2002)
Bussum

Ongeveer €5 tot € J.:, aflrankelijk van het programma

zaal open/ruilbeurs 9.00 h: begin programma 10.00 h.

rond 16.00 h.

Club
Franse

Motoren

Aanmelden: Email c I ubfransemotoren@p lanet. n I

Schriftelijk T. Dorland. Veldstraat 15, 3881 JM Putten,

Telefonisch T.Dorland (0341 ) 36.13.52 of
bij geen gehoor P. Mosseveld (055) 543.03.06


