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Herdtlé-Bruneau
Een trap op de pedalen!
Als je bladert in de documentatie van de CFM, dan kom je de meest
wonderlijke dingen tegen. Dit keer het voor velen onbekende merk Herdtlé-
Bruneau, uiteraard Frans en uiteraard gevestigd in Parijs. Het gaat dit keer om
een merk met een onduidelijk concept, ze hinkt op veel gedachtan:
waterkoeling, vergelijk dit met Viratelle die deze bijzondere keuze ook maakte,
een hulpmotor die je zelf in een rijwielgedeelte kon monteren als het achterwiel
een freewheel had tenminste, een verfijnde en dure afiverking, bijtrappen door
de veelal jonge sportieve berijders werd ingecalculeerd. Gaande de
ontwikkeling veranderde het concept. V/el of geen waterkoeling, de motor
ingebouwd in een dan inmiddels klassiek frame op de logische plaats die
Werner enige jaren eerder bedacht hado accu-bobine-ontsteking werd weer
magneetontsteking.
Zoeken was niet bijzonder, want dat deed elk merk maar bij Herdtlé-Bruneau
was men lekker bezig. Hieronder wordt via enkele afbeeldingen getoond.

(1) Bij een atbeelding vun dc motortiets uit LVM:
Bijschrtft: Deze motor, in opmerkelijk goede staat, is een Herdtlé-Bruneau, dc motor
van het huis is luchtgekoeld en heeft een kopinlaatklep. De brandstof komt door een
Vaurs, de ontsteffing wordt verzorgd door een accu-bobine. De maatschappij Herdtlé-
Bruneau, gevestigd in het 2G van Partjs, presenteerdc in 1903 een rijwiel met motor.
De motor he"ft veel wijzigingen ondergaan: vloeistoJkoeling, luchtkoeling, qccu-
bobine-ontsteffing, magneetontsteking met aandrijving door mid.del van een
tandwieltrein. Ondanks de vele modellen in de catalogus (men kon zelfs alleen de



motor kopen om hem zelf op een Jiets te monteren) en een verleidelijke afwerking
staakte de productíe in 1913.
De motor die wij u hier presenteren komt dicht bij het model vsn 1903 op de positie
vun de motor na, het is op dat tijdstip gemonteerd in een klsssiekframe. Deze, met
zijn onderbroken frame ter hoogte van de motor moet dan een later model zijn.
Maar op welk jaartal? Let op de dikte van de trapas. Ze getuigt van de importantie
van de kuiten vun de berijder bij het helpen vun de motor.
Het prospectus waarin de motordelen zijn afgebeeld is bestemd om te monteren op
ftasen.

(2) Albeelding van een vrij te monteren motorblok (uit: Bourdache blz 253)
Van boven n&ar onder:
> gewicht van de motor slechts 5 kg;
> stalen carter; uitlaatklep; inlaatklep
> motoreenheid; vliegwieldelen (van de krukas); metalen drtjfstang
> Op bovenste carterdeel staat: Herdtle-Bruneau Puris. B'S.G.O.G. Pqtent N.I.
> Op het carter onder staat geschreven: Hertle& Bruneau
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(3) Herdtlé-Bruneau ( uit Bourdache blz 252)
Eenvoudige lijnen, en toch is het een precisie-mechanisme. Hier de versie met
waterkoeling, het carter met de tandwielen is hier niet bedeW. Ook op dit modcl zit de
karakteristieke carburateur van het merk Vaurs. De uitlaat is dc pot met gaatjes in het
verlengde van de cilinder en de lange buis van hetframe.

(4) Hiernaast nog een
curiositeit met een
Herdtlé-Bruneau
motor met I Hp. Het
zijn schaatsen van M.
Constantín, uitvinder
van de zeffbewegende
schaats. Grootste
probleem is nanurlijk
om de schaatsen even
hard te laten lopen.
Grootte: 50 cm,
banden 78 cm.



(5) Herdtlé-Bruneau (uit Bourdache blz. 252) Hier is de versterlcte voorvork te zien,
een verstelling voor dc ontsteking en nog net aan zichtbaar is de hand-oliepomp die
de olie in ha carter leidt
Uit de afbeeldingen is het moeilijk af te leidcn, mo.ar het voorste gedeelte van de
(meemoudige) tank dient voor de opslag van koelwater. Een dilehe buis loopt achter
dc voorstefrarnebuis naar de bovenkant van dc kop. Daardoor zal heet water lopen,
op retour naat de voorraadtanlc Kouder wster zal via een andere leiding, te zien op
afbeelding 3 met een knik boven de magneet het dikkere deel vun de cilinder-(kop)
inlopend De tank baryt op aJbeelding 5 drte aansluitingen, logischerwijze gevuld met
water, olie en benzine. Gelukkig dat dcze motoren een magneet haddcn en geen accu-
bobine-ontsteking want anders had geheel ook nog een plaatsje moeten vindcn in de
sarnengestelde tunl;

Herdtle-Braneau 1908
38 bis, rue de la Chine, à Paris,
(Société fondée le 28 novembre 1903)

In dit artikel is gebruik gemaald van een kort stuk uit La Vie de la Moto;
nummer onbekend en Bourdache (CFM-DC - B 14); La motocyclette en France
1894 - L9I4;b12.252 ev. +
Vertaling en samenstelling: Paul Jonkman.
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Franse motoren op postzegels
In de Peu nr. 43 van december/januari stond een stukje over een Spaanse post-
zegel met een afbeelding van een Monet Goyon met zijspan. Als verzamelaar
van postzegels met aÍbeeldingen van motoren was dit geen nieuws voor mij, ik
had hem zelfs al in mijn verzameling. De melding was echter wel aanleiding
om eens op zoek te gaan naar andere zegels met Franse motoren.
Gelet op de rijke Franse motorhistorie viel de oogst eigenlijk nogal tegen. Ik
kwam niet verder dan een stuk of 25 zegels (inclusief brommers), waarbrl ook
nog enkele keren dezelfde motor op verschillende zegels was afgebeeld. Op
zich lr1kt dat nog heel wat, maar in de wetenschap dat er zdn 1200 motorpost-
zegels zijn (maar niet allemaal met een herkenbare motor) is het niet echt veel.
Bij een zoektocht naar Moto Guzzi's kwam ik onlangs al tot l2 stuks! Deson-
danks valt er best wat over Franse motoren op postzegels te vertellen.

-íri l

Om te beginnen nog even een toelichting btj
de Spaanse zegels. Het zijn geen "ouderwetse"
postzegels, met een perforatie en gom op de

achterzijde, maar losse stickers op een rol. De
complete serie bestaat uit 5 verschillende ze-
gels, met afbeeldingen van klassieke motoren.
2 daarvan zijn Frans: de al gemelde Monet
Goyon LB uit 1932, en een MotobecaneB44
uit 1930, ook met zijspan. De andere 3 ziln
solomotoren van New Hudson, Nimbus en

Narcla (een Spaanse lichte tweetakt).
Zoals in het stukje al gemeld werd bestaan
deze zegels met verschillende waarden. Dat is
mogelijk omdat het "kale" zegels betreft, die
op het moment van aankoop worden voorzien
van de juiste waarde. Dit gebeurt net als br1 de

groenteboer: het poststuk wordt op een weegschaal gelegd, en deze print ver-
volgens, aÍhankelijk van het gewicht, de juiste frankeerwaarde op de zegel. De
meest voorkomende tarieven zijn0.20 € voor briefkaarten, 0.25 € voor brieven
tot 20 gram en 0.50 € voor brieven van 20 tot 50 gram.

De eerste postzegels met een aÍbeelding van een motor erop waren zogenaamde

expreszegels. Dit zijn speciale zegels voor het versturen van stukken per ex-
prespost. Omdat dit uiteraard snel moet gaan, heeft men al vroeg onderkend dat
een motor, al of niet met zijspan, een goed vervoerïniddel is voor de bezorging
van dit soort post. En wat is er dan logischer dan die motor ook op de zegel af
te beelden? Zodoende is de eerste motorzegel al in 1919 uitgegeven in Mexico.
Daarna volgden landen als de Dominicaanse Republiek, Egypte en de Verenig-
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de Staten. Voor zover ik weet (en voor zover zichtbaar is) zrjn hier geen af-
beeldingen van Franse motoren bij.
In de loop der tijd werden postzegels, behalve gebruikt, ook steeds vaker ver-
zameld. Dit gaf de diverse postdiensten de mogehlkheid om wat geld br1 te

verdienen, door veel verschillende soorten postzegels uit te geven. Om de ver-
koop aan verzamelaars te stimuleren werden de afbeeldingen steeds mooier, en

werden er vaak series postzegels met een bepaald thema uitgegeven. Op dit
soort zegels is soms een motor te zien, meestal een wat kleinere, waardoor ze

soms moeilijk te herkennen zijn. Bij wat voor thema's vinden we nu vaak moto-
ren op de zegels?
Ten eerste op zegels met bekende gebou- I p71- i
wen of een of ander straatbeeld. Aangezien
dit meestal hele kleine aÍbeeldingen zijn,
zijn de motoren zelf meestal niet herken-
baar.
Een volgende thema is de postbezorging.
Net als brl de expreszegels zijn hier vaak
postbodes te zien die voor hun werk een
motor, scooter of brommer gebruiken. Wat

alleen een Mobylette en een Solex tegen. van Madagsskur

Ook de politie gebruikt vaak motoren. Zo-
als te verwachten valt, zrln dit meestal t $IPgBllgqIjLC0TE-D'lVOlRE
BMW's, en in mindere mate Honda's en \re.'q|f1,ffffi'-ffi
Harley Davidsons. Geen Franse motoren llX.J I tS- LU

lateerd is er een blokje van Senegal met Solex op een zegel van lvoorkust

wielrenners en motorsporters, waarop ook een Peugeot 2t/z pk met picknick-
mand achterop staat, met daarbrl de

vermelding "Paris-Nice".
Een thema waarvan rond 1985 veel
postzegels uitgegeven zijn is het 100
jarig bestaan van de motorfiets. Het zal
voor zich spreken dat hierbij de motor
op zich het belangrijkste onderwerp
voor de aÍbeelding is. Op veel zegels
die br1 deze gelegenheid zijn uitgegeven
staat uiteraard Daimlers Einspur (ook
wel Reitrad genoemd) uit 1885, die

Ffiffi;i;;il
moderne)Motobecaneerop.Hieraangere-l^.^..-4Mx^.^^....

motor, scooter of brommer gebruiken. Wat ffi
betreft de Franse tweewielers kwam ik Mobylette op een zegel

De Peugeot op het blokie van Senegal



ondanks de zijwieltjes in het algemeen als de
eerste motorfiets wordt gezien. Vaak is ge-
probeerd om op de andere zegels uit de serie
een overzicht te geven van de ontwikkeling
van de motor. Ook hier zitten echter weer
weinig Franse motoren bU. Ik heb een Gnome
& Rhone op een serie van Laos gevonden, en
weer een Mobylette op een zegel van Afgha-
nistan. Heel leuk is ook een aÍbeelding van de zegel van Laos
Millet uit 1893 met 5-cilinder stermotor in het achterwiel, samen met Daimlers
Einspur op een blokje van Sierra Leone.

Er zijn landen die zoveel verschillende postze-
gels uitgeven dat het wel duidelijk is dat ze dit
alleen doen om geld uit de zakken vanverza-
melaars te kloppen. Soms is dat wel erg duide-
lijk, omdat het landen of gebiedsdelen zijn die
helemaal geen officiële postdienst hebben. Dit is
de laatste jaren veel het geval met gebieden die

De Millet uit het blokje eerder br1 de Sovjet Unie hoorden, zoals Uzbe-
van Sierra Leone kistan of Karelië. Ook uit Afrika komen tegen-

woordig steeds meer van dit soort uitgiftes.
De "echte" filatelisten, die postzegels als een gebruiksartikel zien, verfoeien dit
soort neppostzegels. Zrj willen alleen echte gebruikszegels, liefst met een

stempel erop als teken van echtheid. Voor degenen die vooral in de afbeeldin-
gen geïnteresseerd zijn, ligt dit wat anders. De afbeeldingen op "onechÍe" ze-

gels zijn vaak mooier dan op gebruikszegels, en ongestempeld ziln ze beter
zichtbaar dan ge stempeld.
Ondanks dat er de laatste jaren veel van
dit soort neppostzegels met motoren zijn
uitgegeven, zijn hier weer weinig Franse
motoren bij. Omdat ze het grote publiek
moeten aanspreken, bestaat het grootste
deel uit moderne Japanners en racemoto-
ren, en natuurlijk Harley Davidsons in
ontelbare varianten. Onlangs heeft
Rwanda echter een serie van 6 blokken
met elk 4 zegels uitgegeven die dit ruim-
schoots compenseert. Van de 24 zegels, allen met afbeeldingen van klassieke
motoren, zljn er maar liefst 6 met een afbeelding van een Franse motor! Op een

van de zegels staat een afbeelding van de Peugeot racemotor uit 1913 (de uit-
voering met tandwielaandrijving voor de nokkenassen), die in het uitvoerige
artikel in de vorige Peu beschreven is.

Motobecane racer op een zegel
van Nigeria
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Rechtsonder de Peugeot 1913, daarboven de De Dion Bouton uit 1897
en linksonder een Motocotrfort 100 uit 1924

Linksboven Gnome & Rhone 1928, linksonder Griffon 1902 en rechtsonder weer de

Millet, met foutieve vermelding van bouwjaar: 1892

Behalve postzegels zrln er ook de nodige filatelistische "randverschijnselen",
zoals stempels en brieÍkaarten met afbeeldingen van motoren. Een hele leuke in
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deze categorie vind ik een in 1925 in Franknlk uitgegeven postzegelboekje,
met op de omslag wervende reclame voor Monet & Goyon motoren.
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Tenslotte nog iets
over de uitgiftes van
2 voor ons speciale
landen. Franknlk
heeft enkele zegels
met motoren uitge-
geven, maar, met
uitzondering van het
eerder genoemde
postzegelboekje met
reclame, niet met
Franse motoren! Pas

in maart 2002 is hier
verandering in ge-
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Frans postzegelboekje met reclume voor Monet & Goyon

komen. Toen is er in een serie met als thema transport een zegel uitgegeven
met daarop een Mobylette (eigenhjk geen motor, maar wel een gemotoriseerde
2-wieler). In september is er nog een blok uitgegeven met l0 zegels met ver-
schillende motoren, waaronder een Majestic, een Terrot en Franknlks huidige
motortrots, de Voxan.
Ons eigen Nederland heeft het ook lang laten afweten met motorzegels. Enkele
jaren geleden werd echter ontdekt dat op een zegel met Paleis Noordeinde,
uitgegeven in 1987, heel klein een motoragent staat afgebeeld. Pas in 1999 is er
duidelijk zichtbaar een motor afgedrukt op een van de zegels in de serie

"hoogtepunten van de 20e eeuw". Op deze zegel staat een Canadese militair,
die tijdens de viering van de bewijding met bloemen op een motor rondrijdt.
Afgelopen jaar is er tenslotte een serie uitgegeven met l2 blokken, die elk aan

een andere provincie gewij d ziln.In het Drpnthe-blok zit een "siertab" (een

extra aanhangsel aan een zegel, alleen ter versiering) met betrekking op het
circuit van Assen. Hierop staat de tekst "negen bochten naar links, veertien
bochten naar rechts" met daarboven een foto van Valentino Rossi die op zijn
Honda de overwinning viert.

Tenslotte nog een tip voor degenen die in de motorfilatelie geïnteresseerd zijn:
er is een vereniging van lotgenoten, de Motor Filatelisten Nederland (MFN).
Deze gezellige club ontplooit verschillende activiteiten ter bevordering van de

motorfilatelie, waaronder 2 bijeenkomsten per jaar. Voor meer informatie is er

ll
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ook een internetsite: www.anuelÍ'ire.conr/pe/rlfh.
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aJheeldittlgen vo,, de Voxan en de Maiestic

Degenen die graag eens wat meer over dit onderwerp willen weten kunnen

daarvoor uiteraard ook br1 mij terecht. +

Paul Essens (p.essens(!.hccnet.nl, tel. 0513-419779, van 19.00 - 22.00 uur)
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Jaarrit CFM te Heerlen
Zoals u op de jaarvergadering hebt gehoord, dan wel in de vorige Peu de Tout
hebt kunnen lezen, zal rn 2003 de Jaarrit plaatsvinden in het uiterste zuide,n van
ons land namelijk in Heerlen en omgeving.
Zuid-Limburg leent zich uitstekend voor het uitzetten van een gevarieerde rit,
waarbij we enkele hellingen niet zullen schuwen. Vanwege de grote afstand, die
de meeste deelnemers deze keer zullen moeten overbruggen wil ik zorge,n voor
een ovemachtingsmogelijkÍreid en ook de catering wao;gt de nodige
voorbereiding.
Vandaar dat we reeds heel woeg via deze brief in het clubblad inventariseren
voor hoeveel personen een en ander georganiseerd moet worden.
ril/ij vonden een zeer geschikte camping vlak bij Heerlen. Zeheeft een ruime
accoÍrmodatie, kampeergelegenheid, café met ruim e zaal, slaapzolder,
tweepensionkamers, reparatiewerkplaats voor motoren, indien nodig.
De camping is goed ingespeeld op de verzorging c.q. aanwezigheid van
motorrijders. Info ook op internet : www.indenhof.nl

De jaarrit vindt plaats op 20 september.

Mogelijkheden :
De leden kunnen Vrijdag reeds ariveren, en naar keuze Zondagpas verfekken.
De camping kan dan gebruilÍ worde,n. (tenten, caÍavans of campers)
Ook kan men overnachten op de slaapzolder. Hier staan stapelbedden. Ik ben
gaan kijken. I;Iet zag er keurig uit.
Tot slot is er ook nog de mogelijkheid gebruik te maken van de twee
pensionkÍrmers.

De prijzen :
Camping per persoon per dag (nacht) € 6,-
Slaapzolder per persoon per nacht € 10,-
2 persoons-pensionkamer (zelf zorgen voor bedlinnen) € 40,-

Uitgebreid verzorgd ontbijt
Geheel verzorgde barbecue

€ 6,- p.p.
€ 11,- p.p.

Voorstel voorlopig programma
Vrijdag (einde van de middag) :
' aankomst en eventueel opzette,n van tenteÍr of inchecken voor slaapzolder.. Op eigen gelegenheid Heerlen , Maastricht dan wel Aken bezoeken.

Camping ligt op loopafstand van station Heerlen.. Eten enz. op eigen gelegenheid. Bij voldoende deelname wil ik wel zoeken
naar een betaalbare gelegenheid.

Zrterdrg20 september:
' Ontbrjt op de camping
' Jaarit door Zuid-Limburg en een stukje van de Voersfreek (Belgie),

ongeveer I 10 lan.
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' Bezemwagen gaat mee.. We rijden volgens het follow-up systeem. Met ingetekende route als
noodvoorzienrng, wanneer iemand mocht verdwalen. Ook wil ik de
mogelijkàede,n van de GSM benutten voor nood- of pechgevallen.

. Tijdens de rit bezoek aan het Industrion te Kerkrade.. Het Industrion is een
levendig museum, dat het boeiende verhaal vertelt van mensen en
machines. Koste,n individueel € 5,- in groepsverband € 4,50 Internet :

www.industrion.nl
' Onderweg denkt de organisatie aan een lunchpakket.. Wannesr er prijs op gesteld wordt kan ik de route ook laten lopen over het

Drielande,lrpunt en misschie,n door Valkenburg, of over de Nieuwsfraat in
Kerkrade : de enige sfraat in Europa die aan de ene kant Nederlands is en
aan de andere kant Duits . . . .

' 's avonds barbecue op de camping.

T,onda;g. Hieruoor plan ik geen speciaal prograÍnma omdat ik niet weet of er veel
mensen blijven.

Organisatie
Omdat in Januari al vaak de reserveringen voor het komende seizoen binner
komen, heeft de beheerder gewaagd om zo spoedig mogelijk door te geven
hoeveel mensen van de slaapzolder, het pension, het ontbijt en de barbecue
gebruik willen maken.
Om dit te kunnen beantwoorden, zou ik jullie willen wagen onderstaand
antwoordsfiookje in te vullen en mij te retourneren. Via e-mail kan ook.
Leden die gebruik willen maken van de slaapzolder of het pension gaagvoor I
april antwoord. De inschrijving voor deelname aan de jaarrit gaagbinnen voor
1 juli 2003.
Betaling kan ter plekke, gezien de ervaringen in voorgÍumde edities van de
Jaarrit.

Met wiendelijk groet; John van de Warenburg
A.Coolensfraat 12 6372 HW Landgraaf
tel.: 045 - 5315198 na 18.00
mail: ivdwarenbure@hetnet.nl o

JA ik doe zeker mee aan de jaarrit !
Schrijf mij maar in met . . . personen voor :

O de nacht van wijdag op zaterdag
O de nacht vanzaterdag op zondag
O Ik wil gebruik maken van de slaapzolder
O Ik wil gebruik maken van het uitgebreid verzorgd ontbijt za..morgen
O Ik doe mee aan de barbecue op zaterdagavond
Mrjn naam :

(Er is ee,n los gekleurd inschrijfformulier bijgevoegd; schaar in de kast laten!)
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Te koop:
Motobéc rne Zl6C 125 cc 1947 en Motoconfort A46C 1947
restauratieobjecten, samen € 1100,: F. Evers Leerdam (0345) 61.81.64

Te koop bij de CFM:
Het prettige restauratieboek voor de Terrot 350 zijkleppers wordt niet meer
gednrkt. Toch is er nog veel waag naar. De CFM heeft ee,nmalig wat kopieén
gemaakt die voor eige,n gebruik door de leden besteld kunnen worden. De
kleurenplaten zíjn weer in kleur herdrukt. De 2 cm dilfte stapel papier is niet
gebundeld en eenzrjdig bedrukt. Een opberg- of bindsysteem moet u dus zelf
naar eigen inzicht bedenke,n. OnOp
Het boek wordt automatisch opgestuurd als u het juiste bedrag heeft
overgemaakÍ. Tevens op diverse bijeenkomsten te overhandigen, zoals
bijvoorbeeld bij een Sleuteldag of Jaarrit. Wel enkele dagen van tevoren
bestellen en duidelijk plaats en tijd afspreken.
(overmaken CFM ow titel Fenautriques Terrot Q2,:i toeslag verzendkosten
€ 3n:i dus met verzendkosten €25,:)

Te koop:
00-vet voor de versnellingsbak (zo dik als schenkstroop € 6,50/l) en ongedoopte
SAE30 en SAE50 olie (€ 15,:/51). Op diverse bijeenkomsten te overhandigen,
zoals bijvoorbeeld bij een Sleuteldag of Jaarrit. Wel enkele weken van tevore,n
bestellen en duidelijk plaats en tijd afspreken. Paul Jonkman

Te koop bij de CFM:
I'Histoire des motocyclettes Gnóme & Rh6nel Auteur Daniel David; tot
stand gekome,n door de Franse Gnóne & Rhóne-club Ee,n prachtig boek met een
compleet overzicht van alle typm die dit beroemde merk heeft gemaakt. Veel
foto's, een deel is in kleur. Om te,n volle van dit boek te profiteren dient u het
Frans machtig te zijn.
Bestellen bij Paul Jonkman / clubfransemotoren@planet.nl

Te koop bij de CFM:
Peugeot-onderdelen.
Informatie en verkoop via (bestuirslid) Rob Stevehnans (055) 522.11.70
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Laatste toevoegingen aan het CFM-DC :
Het Documentatiecentnrm heeft van een clublid de eerste jaargangen van de
tweewekelijkse krant La Vie de la Moto gekregen, in totaal zijn dat meer dan
300 kranten. De bladen zijn meestal in goede conditie, sommige hebben wat
teveel zon gehad of er is een keer een bakje koffie overheen gegaan. Dat zijn
echter uitzonderingen. Er is bij de schenking wel een voorwaarde gesteld: de
eerste jaargangen moeten niet verknipt worden. Daar voldoen we graag Íum.
Blijven er twee problemen over: tijd om alle relevante onderwerpen in te
schrijven en het conserveren van het tere krantenpapier. Voor beiden kan het
documentatiecentrum nog hulp gebruiken.
Ander binnen gekomen materiaal staat hieronder op de inmiddels gebruikelijke
manier opgesomd.

Nieuw in de mappen
M32.6 Voxan Caferacer; 40.000-km-Langedurutest; "Franse inhaalslag";

uitgebreide duurtest. (Uit: Moto 73 No. 2I; I0 - 23 oktober 2002)
lA4-81

M32.7 Automoto bicyclette à moteu; catalogue des pièces de remplacement
du moteur; origineel. (Aangeschaft CFM; JC Dragt). [A5-16]

Ml.22 c. Onderdelenlijst Jean-Luc Chambrier 2LI40 Semtr-en-Auxois;
catalogue 2002/2003. [A4-28]

M1.22 d. Onderdelenlijst Macadam Roues; Pièces détachées moto anciennes,
42330 Saint Medard en Forez. Email: contact@macadarn2roues.com

M32.8 Ankertester; Test dlmamo ankers met een zelfgebouwde -. (UiÍ VMC
No.461 augustus 2002;20 -21) [A4-2]

M32.9 Terrot met waterkoeling; twee foto's [A4-l]
M32.10 Ratier; de Franse horizontale twin; Nederlands artikel, toegezonden

per email. [A4-1]
M32.1 I Bourdache; vertaling "omzendbrief' deelname voorinschrijving en

voorbetaling boek -. (Ingebracht G. Rooswinkel) [Aa-3]
M32.I2 Michelin; landkaart van Frankrry"k 1962; grandes routes; 1 cm pour 10

km. [100 x 100 cm]
M32.13 Horse Power Run Leek Assen Leek

a. Offrcieel programma [A5-20]
b. 4 foto's; Peugeot(2x) ,MarzMetz (lx) en onbekend (1x) [Aa-2]

M32.I4 Monet & Goyon briefcorrespondentie met CFM-DC over - Villiers
Marc6C 148 cc 1922-1923; inclusief foto's. ÍA4-41

M32. 15 Spaarkaarten Nederlandstalig van beke,nde Franse merken motoren; I
type per kaart met goede kleurenfoto: [ 14 x 14 cm; dz]
a. Motobécane 75087 viercilinder 1930.
b. Terrot 350 HCP 4 paliers 1936
c. MGC 600N3A 1933
d. Koehler Escoffier 1000 cc recordmachine 1935 George Monneret
e. Elf 500 -2 1984
f. ABC/Gnóme & Rhóne 400 cc 1922

M32.I6 Terrot; drie foto's van intemet; origineel.[A4-2]
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a. - 500 RSSE side P André Tschumperlin; tijdens de bezetting (aren
40-4s)
b. - 175 LDC 1927; La belle et les bUtes; gebruikt voor een publicatie
december 1927; afbeelding met dame met hoed.
c. - 750 VA met side - GT; Simon Fournier plein te Castres augustus
t937.

M32.I7 RDtW; - en de keuring; gegevens aangereilÍ door de - en
briefivisseling met T. Dorland; materiaal gebruikt Sleutelda92002.
lA4-331

M32.18 Banden, velgen en spaken; mateiaal gebruikt door \il/illem Pol
Sleuteldag CFM 2002. [A4-3]

Ní32.19 Bougies; Kernpunten -; [A4-15; waarvan 2 in kleru]
M32.20 Gradenschijf ; hulp bij het afstellen van de ontsteking; uitgereikt

tijdens de Sleuteldag CFM 2002 J.C. Dragt. [44-1]
M33.1 Voxan; folder 2002; Greenib. (Ingebracht P. Ituol) [A4-16;

fuI1-colourl
M33.2 Magnat Debon uitlaatdemper en knierubber, replica; Matthias Kunz;

kostbare maar schitterende replica's; in zeer kleine oplage.
(Ingebracht: W. Faber dd.22-05-97) IA4-21

Motofs d'Hier
H57.1 Dollar DSC 1927 4-tal<t kopklepper 175 cc; Présentatior,r. (18 - 19)
H57.2 Terrot; Club - et amicale Monet & Goyon; Centenaire O Ballancourt

(91)"; tien jarig bestaan van deze club. (3)
H58.1 Motobecane L4C tweecilinder; Dossier; met veel foto's. (28 - 32)
H58.2 Bon'Avion2íD OAC Zsrcher 1927;présentation/essai.(10 - 11)
H58.3 Gnóme & Rhóne heuvelklim Gustave Bemard 1927 . . . ; prachtige

foto's. (24 - 25)

Boeken
833 Peugeot-Motobécane, Terrot 1945 - 1965 125 - 175 ; Les motos

populaires frangaises

Motocyclesl vier nummers geïnventariseerd

Club du Motocyclettiste No. 92
CM92.1 Peugeot P108, Pl1, PIIZ, P135 zíj- en kopkleppers; Années 20 - 30.

(3 - 21) [A4-18]; gekleurde afbeelding P108. (38)
CM92.2 Dlmamo's, elekÍrische schema's (23 - 29) [A4-5]

elektrisch schema Aldlato (2a)
elektrisch schema dynamo Lucas 1931 (25)
elekÍrische schema Magneto France "double débir" (27)
régulateur Bosch, eenvoudige régulateur en een drie elementen
régulateur.(28)
elekÍrische schema Bosch jaren 20130. (29)
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Knipsels La Vie de la Moto
LVM6O4

LVM613

LVM614

LVM616

LVM6I7

Lefol; Jacques -; Scooter Scoot-Air met Comet 98 cc 1953 ;
fiansport per vliegtuig en uitwerpen per paÍachute. Meer
informatie RTM No. 90 december 1954. [A4-1]
Otus; -P6 kit 1976; "Fleur s\de l'-"; framebouwer uit Lyon ;
besproken racertje uit 1976 met Italiaans motorblok (No. 255;
e-reee) tAí-sl
Vindex; - O moteur JAP 50 cc motorfiets; kleine foto als
advertentie, rechterkant; schatting begin jaren 60.
Nougier; Jean -; Adieu au "Sorcier de Saint-Andiol";
memoriam nav het overlijden van -; 20 december 1999. (No.
262; L-2000) [A4-4]
Magneetontsteking restatratie; mooie foto's van -; "Tout savoir
sru la magneto!"; L,es trucs de Frangois Arsène. [A4-3]

RD\il keuringsperikelen
"Al ettelijke keren heb ík con-
tact gezocht met het RDW om
duidelijk te hrijgen aan welke
eisen mijn oude motor moet
voldoen om er een kenteken bij
te krijgen Het begon er na ver-
loop van tijd op te lijken dat ze
het zelf ook niet precies weten,
want een heel duidelijk ant-
woord kreeg ik nieí'
De RDW bliifr een dankbare
bron voor kopij. Ditmaal een
lang lop e nde c o rre sp o n de ntíe
met een ongewis eind Lees en
huiver. Ook dit is Nederland
Rinie van de lletering
Nistelrode

Uiteindelijk maar gewoon een
afspraak gemaakt om mijn motor te laten
keuren, het gaat om een Motoconfort
TzL Sport.
Op l lnovember 2002 was het dan zover,
ik werd om 8.10 uur verwacht bij het
RDV/ in Den Bosch.
Eerst melden bij de receptie, daarna
wachten op de keurmeester. Nog wat
wachten, mÍur om half 9 werd ik door
hem opgehaald. Het eerste wuur hij om
vroeg was een rekening, toen ik hem
vertelde dat ik de motor in onderdelen
heb verzameld en dus geen officiële
rekening van de motor had reageerde hij
met het volgende: jullie willen die dingen
allemaal op kenteken, maar een rekening
is er nooit.
Keuring gmg verder, met het opmeten
van de le,ngte van de motor, spaken
voelen en nog wat frek en voel werk

meer. Vooral het testen van de remmen, nam heel wat tijd in beslag. Hij duwde
maaÍ liefst een keer op de achterrem en de voonem heeft hij helemaal niet
aangeraakt!! Dit terwijl in mijn wagen wÍmÍ ik het boven in het stukje over heb,
juist wel een goede remwerking werd geëist.
Toen moest de motor gestart worden, omdat ook het licht en de claxon getest
moesten worden. Verder werd het geluid gemeten en moest mrjn motor
gewogen worden (apart betalen!! 15,80 euro). Klaar was de keuring, nog niets
wijzer tot nu toe.

l8



Weer wachten, uiteindelijk kwam de keurmeester vertellen dat de motor was
afgekeurd. Ik zou een rapportje krijgen en daar moest ik natuurlijk weer een
hele poos op wachten. Hlj vertelde wel al de de door mij getoonde documentatie
onvoldoende was. Er zou niet duidelijk genoeg uit blijken dat B2A het zelfde is
als een TzA.Deze modellen zijn respectivelijk van Motobécane en
Motoconfort, maar zijn precies hetzelftle. Dat er in Nederland niet meer te
krijgen was op dat moment wil er brj hem niet in.
Punten waarop hij werd afgekeurd kun je in de brief hieronder lezen.

Klantenservice RDW
0nderwerp: Keuri ng voertu i g met ldentiÍicatien u mm er 202323

Geachte hesr, msvrouw

U heeft het in het onderwerp vermelde voertuig bii mii aangeboden uooÍ een keuring ten
behoeve uan de {herlafgiÍte uan osn kentekenbewijs.

0p basis uan artikel 48 van de wegenverkeerswet 1994 alsmede de Ministeriële regeling eisen
uoor individuele goedkeuring deel ik u mede dat ik helaas uanwogc onderstaandíelpunt(enl nog
niet tot (hsrlaÍgiÍts van het kentekenbewijs kan ouoÍgaan.

AÍkeurpunten:. 0nvoldoende gogovons om kenteksn te genereren. GonÍormiteitsverklaring overleggen.
WVW 26 Orginele rekening overleggen. ímet schrijÍÍout: redactiel. 0nvoldoende gegoyons om kenteken te genereren. Hierna genoemdlel niet overlegdlel
document(enlalsnog inleveren. WVW 26 papieren uooÍ vaststolling bouwiaaro Toonhoogte claxon niet vast VR 5.4.71 geen 70 db. Dimlicht heeft geen juist beeld VR 5.4.56

[Iiet voldano voorwaarde(nlo Belasting personsnauto's on motorfietsen

[Iiet overlegd(el documentíenlo Buitenlands lkentekenldocument oÍ GonÍormiteitsverklaring of Duits kentekenbewijs oÍ
Engels kentekenbewijs.

0m vast te stollon oÍ aan bouenvermeld(el punt(enl is voldaan, verzoek ik u binnen één maand
na dagtekening een afspraak te maken met'óón van niijn keuringsstations lzie
doorkiesnummerl.

Brief aan de CF.M . . .
Ik heb niet het gevoel erg serieus te zijn genomen en had duidelijk niet met een
liefhebber van oude motoren van doen.
Volgende keer tijde,ns de herkeuring zal ik proberen aan de zijn eisen te
voldoen, ook al moet ik daar wat rare kunsten voor uithalen, bijvoorbeeld een
l2volts lichtinstallatie met accu aanbrengen, hier kan dan ook de claxon op
werken. Paul Jonkman helpt me nog om meer documentatie te kunnen
overleggen. Hoe ik aan een rekening kom weet ik nog niet, maar die komt er
vast wel. Volge,nd jaar ben ik met mrjn motor op kenteken in Heerlen tijdens de
CFM toertocht, reken maaÍ van Yes.
Met wiendelijke groet, Rinie
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"Wr*enfioren

Aan de heer R. vd Wetering
Hoogbroeksesteeg 2
5388 PJ Nistelrode

Onderwerp: Opheldering aanduiding van typen Motoconfort en
Motobécane.

Badge-engeneering met ee,n goede "Franse" te,ÍÍr, alleen aan het logo wordt nog
onderzoek besteed, wij vertaald. In de jaren 30 werden de Motobécane's exact
gelijk uitgevoerd in het merk Motoconfort. Een bewijs hiervan is bijgeleverd in
het boek:
Les 2 temps Motobécane Motoconfort . . . vtn Patrick Barrabes.
Onder de foto van de T2A 1931 staat in vette letters:

l,,Lr tï5 I. l*ntpr, nl quil:ïtrl'a Stlur' tl'fitittt"ntuis ltt

{ }'1,r.:r't+r:rtnlirrE| -iUrtltt-uru rriiSrml,r:ultr tl* ri tt cill'ri*t'tr un prÍr::l:iu'ttli:l

I1il{t. [...,:r.. f::]ij ,,ï $rr,iru, *qttiptu ,::i 'ui:i, rt,i)t.t\,,;ii

De 175 2 taW zal voortaan niet ,neer weggaan uit de benaming
B2A (Motobécane) en T2A (Motoconfort) tot de schemering van
zijn canière in 1939

Nu in gewoon Nederlands: dit model blijft tot 1939 bestaan met deze twee
aanduidingen. De motore,n zijn aan elkaar gehjk derhalve.
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In de afbeelding (op de vorige bladzijde), hoewel geen onomstotelijk bewijs,
dekseltjes van beide "merken" motore,n. Zo gng dat in die tijd (ook al).

Tot zover de gegevens uit het documentatiecentrum van de Club Franse
Motoren. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn geweest.

P.T.M. Jonkman (Beheerder documentatiecentrum van de CFM)

Watlater...
Ik wil even laten weten dat vandaag mrjn Motoconfort TZ[heelhuids door de
keuring van de RDV/ is gekomen, nogmaals bedankt voor de nodige
documentatie, het bleek voldoende te zijn, na lang wachten. Je kunt nu het
verhaal afinaken met een goed einde. Groeten Rinie

+Bij deze!

Aanvullingen en verbeteringen op ledenlijst CFM
bijgewerkt tot e,n met 24 februari 2003; ledenadministratie Peter Mosseveld.

K. Pólk, Breestuk 31, 8051 VX Hattem (038) 444.25.56
200210-02 k.polk@ l2move.nl

H. Beek (nieuw adres!): Jan ten Gouwweg 12, I4I2 HB Naarden (035)
693.65.24 199603-01

J.H.M. Willems, Weverskamp 12, 6071A\,I/ Swalmen (0475) 43.01.10
200210-01 jhm.willems@-onnet.nl

L.C.M. Gerets, Mingersborg 13, 6367 IX Voerendaal (045) 451 .12.69
200212.02 lena.louis@wanadoo.nl

M.V/. Brouwer, Machteldskamp 25,8181 ZN Heerde (0578) 69.30.04
200212-03 mbenmb@tref.nl

J.M. Otten, Mantet 3, 4007 XL Tiel (0344) 63.19.41
200212-04 j.m.otten@hetnet.nl

J.P.M. Snoeijs, Galderseweg 28 b, 4855 AH Galder (076) 565.64.36
200301-01 j.snoeijsl@hetnet.nl

A.C.J.M. Hoetelmans, Groenewoudseweg 9,
4613 BH Bergen op Zoom (0164) 25.33.33
200301-02 atroetelmans@inpa.nl

L. Knol, Kernkampplantsoen 42,3571 PL Utrecht
200301-04 el.ka@planet.nl
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R.J.B.M. Bouwman, Kaplaan Heggesfi 15,70Ll GL Gaanderen (0315)32.88.30
200301-06 lycos I @-nnnet.nl

S.P. van Erp, Goudsbloemvallei 80, 5237 MK 's Hertogenbosch (073)
644.28.82
200301-07 simon@bikestoremember.nl

H.M.F. ten Berge, Nieuwe Onnastraat 15, 8331 MA Steenwljk (0521)
5 1.53.39
200301-08 htenberge5@freeler.nl

G.N.M. Tousain, 's Heerenberg.
I993II-02 gl.tousain@hetnet.nl

Montlhéry 17 en L8 mei 2003
We gaan alweer voor de zesde keer naar Linas-Montlháry. Dus: een oud circuit,
prachtig gelegen in het bos bij Parijs, veel oude race-motore,n, veel veteraan-
motorfietsen die allemaal rijdend te zien zijn, een zeer ontspÍumen sfeer, een
redelijke enfieeprijs (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 voor de zesde keer op een prachtig gelegen boerderij-camping.
Alle slaapcapaciteit is volgeboekt, alleen het kampeerterrein wordt voor ons wij
gehouden.
Vanaf de camping kunt u binnen een uur met de RER (stadsfrein/metro) zonder
over te stappen uitkomen onder de N6fie-Dame dans cenfre Paris, ook niet
slecht als uw partner (weer) niet te porren is voor een dagie hoogstaande
motorculfuir.

Iedereen dient zich vooraf aan te melden bij Ton Dorland.. Bij geen gehoor bij
Arien GrifÍioen. Telefoonnummers op de achterkant van de peu. U kunt ook
mailen naar clubfransemotoren@planet.nl. Enkele weken voor verfek lrijgt
u een schriftelijke bevestiging en een routebeschrijving. Wacht niet te lang: ook
het kampeerterrein is een keer vol en'ïol is vol!"

Op zaterdag zullen we voor de derde keer een b.b.c. aanrichten waarbij iedereen
zijn eigen spullen inkoopt. De club heeft clubkole,n, een clubkoffiemachine,
clubkoffre en de clubhumor dient u zelf mee te nemen! Een enkeling neemt wel
eens een instrument mee maar laten we niet hopen dat iedereenzíjn doedelzak
meeneemt. . .

U merkt heto we hebben er weer zin tn. 4,u rewir n Pariil
Bestuiu CFM

(Een plattegrond van het circuit op de volgende bladzijde á )
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Linas-Montlhéry; ten zuiden van Parijs.
Kort voorbij "Start"verlaten de rijders de kombaan. Bii Les Deux Ponts
(twee bruggen) moet er een haarspeldbocht gemaakt worden. Als de rijders
daar rechtdoor zouden rijden, komen ze op het ongebruikte 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 ín de
schaal van het circuit. Een wandeling van Village naar Le Faye heen en
terug moet je toch een klein uurtje voor uittrekken. Het ongebruikte deel
binnen de kombaan is bos. Daar kun je je rustig een poosje terug trekken.
Maar wie neemt daar de tijd voor? Het slingenveggetje onder Start-ftnish
verwerkt duiuenden auto's. Je kunt beter op ttjd zijn, dus voor negen uur.

Clubstand Rosmalen Club Franse Motoren
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Alcyon BMA á

De motoren zijn
afgestaan door Richard
van der Plas en Rien
Neels.
Richard: Ravat, Monet
Goyon M2W en een
Koehler - Escolfier BMA.
Rien vier BMA's
beschikbaar gesteld:
Alcyon, New Mop, Ravat
en Tewoí
Foto's Rien Neels

@ New Map BMA

!Ê,--

CFM in stijl á



Uw TeRRoT en Internet
Door Rien Neels

De Terrot Club Pyreneeën heeft een website waar u uw motor kunt aanmelden.
Iedereen roept: "dat wil ik niet", en dat is uw goed recht. Maar misschien is het
juist wel leuk en goed om te doen, ik ga u ook nog proberen te vertellen
waarom u het wel zou moeten doen.
Wel, in mei 2002 had de Terrot Club Pyreneeën een weekend Montlhéry
georganiseerd.
Alle, maur dan ook alle, Terrotbezítters hebben het weekend niet kunnen slapen
vanwege de waag: hoe moeten de Terrot tansfers op mijn motor er uit zien,
korte krul, lange krul, links- of rechtsdraaiend.
Een oplossing op deze problemen zou wel een kunnen worden geboden door de
website van de Terrot Club Pyreneeën http://tcp.chez.tiscali.fr/, met

Datez votre : kunt u de gegevens van u motor invoeren,
frame nuÍnmer, motor nrunmer etc. Vervolgens zet de Terrot club u motor
volledig anoniem op hun website.

Eïdeítinei@ :hier kunt u vinden welk jaaÍtalbij het
framenummer hoort. Verder kunt u zien dat er al meer Terrot eigenaren hun
motor hebben aan gemeld. Aangeduid met een "I" van en via internet.

@ecatcos[ : weet u het jaartaldan gaan hier eens
snuffelen, welke fransfers en waaÍ. Ik weet niet wie de wijsheid in pacht heeft
maar misschien dat het toch wat duidelijkheid brengt en de slapeloze nachten
verdwijnen.
Nogmaals, laat duidelijk zijn dat u niet om een adres wordt gewaagd. Kijken
kan dus nooit kwaad en tot op 01- 12-2002 zijn er 3546 Terrot motoren
gedateerd.
U kunt natuurlijk ook gewoon de gegevens opgeven bij het e-mail adres
tcp@ libertvsurf. fr met een fotootje??.

De link op de website van de CFM is zojuist aangepast worden. Soms wordt er
van internetadres veranderd zodat er werk voor de Link meester blijft.

Oproep medewerker CFM geslaagd
In de vorige Peu is een oproep gedaan voor een medewerker die we voorlopig
als taak de werktitel "beheerder clubwinkel" hebben gegeven. Er hebben zich
schriftelijk twee medewerkers gemeld. Nadere invulling van de taak zal door
het bestuur met deze twee mensen worden doorgenomen. In Peu 45 21t u er
vast meer over kunnen lezen. Fantastisch dat leden zichzo snel en spontaan
melden. Dat de club gezond is blijk ook uit de grote sfroom nieuwe leden en,
ondanks het ontbreke,n van acceptgiro's en automatische overschrijvinge,n, het
snel overmaken van het lidmaatschap door veel leden. Heel veel dank voor uw
medewerking.
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8 en 9 maart 2003 Salon Champenois te Reims (F)
Auto en motor show met beurs

7 tlm 9 maart 2003 Vehikel motor Utrecht.
Motoren in de Veemarkthallen

29 marrrt 2003 Oldtimerbeurs Hardenberg
8.00-16.00 uur Entree € 3,:

5 april 2003 Motor- en onderdelenbeurs
Bameveld

13 april2003 Motobeurs Leuven (B)
I 0.00- I 8.00 uur Brabanthal

18 ím 21 april 2003 10'Nationale Oldtimer Manifestatie
Zrljdlaren www.pbh.nl

27 rprïl 2003 Horsepowerrun
Leek-Assen-Lleek www.horsepowemrn.nl

17 en 18 Mei 2003 Coupes Moto Legende / kampeerweekend CFM
Beurs, race en stokbrood; dit alles te Linas-Monthlery (F)
www. coupes-moto -le gende. fr

29 tlm 31 augustus 2003 Vehikel Auto/Jvlotor Ufrecht
Binnen en buiten.

20 september Jaarit CFM te Heerlen
met kampeer weekeinde (zie informatieblz. l3 en 14)
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Informatie vereniging CFM
Doel: Het verspreiden van kerutis over Franse mo-
torfietsen, vertalen van teksten, elkaar helpen en
stimuleren en als het kan, er nog wat leuke contacte,n
aan over houden ook. We organiseren enkele bijeen-
komsten, een jaa:rit en we beheren documentatie in
een documentatiecentrum.

De nieuwsbrief verschijnt onregelmatig ongeveer vier
keer per jaar. Informatie over Franse motorfietsen kan
worden bemachtigd door gebruik te maken van het
documentatiecentnrm. Leden kunne,n ook (het liefst) schriftelijk hun wagen
stellen bij onderstaande adressen met een *.

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

Secretaris:
A{an Griffioen, Bosbadlaantje9,3956 BL Leersum. (0343) 45.40.71

Penningmeester:
Henk Kaajan, Pieter Zeemariaan43,8024 CH Zwolle. (038) 454.43.40

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

Peu geot-club-onderdelen :

Rob Stevelmans, Asselsestraat 178,731I EW Apeldoorn.(055) 522.11.70

Eindredactie "Peu"+ inhoud site + beheerder documentatiecentrum:
Paul Jonkman*,Zowtenbergstraat 33,7384 DK V/ilp-Achterhoek. (055) 323.26.67

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

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

Gegevens CFM:
Lid: €15,: (of vanaf I aug. €22,50 voor lt/, jaar)

Geld overmaken: 377 .32 .84. 80 CFM, Pieter Zeemanlaan43,Zwolle

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

Laatste nieuws, actuele agenda en inschrijfformulier: www.clubfransemotoren.nl

sluiting kopij: Uiterlijk ma. 23 juni 2003 of bel!
Kopij: Getypt, gefaxt of geschreven. Nog liever op diskette of per E-mail.
E-mail-adres : clubfransemotoren@planet.nl


