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Monet & Goyon Automouche

Monet & Goyon Automouche met voortering, goede
stoelen en verlichting

Soms blijven artikelen wat langer op de plank liggen. Dit is een voorbeeld
daarvan. Publicatie is niet afhankelijk van een tijdstip en als het boekje dan de
gewenste dikte, samenstelling en krvaliteit heeft bereikt, dan stop je. Dit artikel
had net zo goed over twee jaar geplaatst kunnen worden. Toch, en we krijgen
daar als redactie regelmatig opmerkingen over, vinde,n lieftrebbers van oude
motoren het leuk om over de historie van mens en motor te kunnen lezen. Dat
plezier doen we ze grag, zeker omdat we deze artikelen uit liefhebberij, zonder
haast, in elkaar zetten. Direct in de eerste zinvan de vertaling worde,n we door
de Franse schrijver op het verkeerde been gezet. Dat zulle,n we later, na de
vertaling, proberen recht te zetten.

uit: Onbekend
Afbeeldingen: Motos d'Hier en catalogus CFM-DC M16.2
Vertaling: Henk Kaajan
Samenstelling: Redactie
Vanwege de wens om het traditionele concept van motoren uit die tijd te
verlatenfabriceerde defirma uit Magon de Automouche, voor niet sportieve
clientèle, zoals zakenmensen, die zich in een beperkte regio moesten
verpl aats en, dames die b oods chappen deden, gees telij ken, verpl eegsters,
doktoren, allen wensend zich te verplaatsen zonder zich eerst om te kleden tot
motorcijder.
Laten we niet vergeten dat de oorlog nog steeds een brandende herinnering
was. De Automouche werd het ideale veruoeftniddel voor minder-r,aliden. In die
periode aarzelden de heren doktoren niet om een ledemaat te amputeren op het
slagveld. Een belangrijke categorie cliënten om voor zich te winnen, hetgeen
Monet & Goyon deed.
Het weggedrag is op zijn minst bizar maar de catalogi uit die tijd bedongen:
"De Automouche maakt het voor mensen mogelijk, die nog nooit
op een Íiets hebben gereden, die niets van machines noch motoren
weten, te genieten van de voordelen van het motorriiden zonder
lessen".



Een andere slogan van twijfelachtige soort:
"De Automouche geeft vleugels aan hen die geen benen meer
hebben"!

Een extra optie op sommige modellen was een crankstel met pedalen waardoor
zich men knn verplaatsen zonder de motor in werking te zetten hetgeen
"bijdraagt aan de zuinigheid van dit vervoermiddel".
De Super-Velauto, voorganger van de Automouche, maar slechts uítgentst met
twee wielen werd zelfs gebntih door Hare Majesteit koningin Elisabeth van
België. De Automouche werd gedurende vele jaren gemaakt tot het einde van de
jaren dertig.

Na e,nig speurwerk in het docume,ntatiecenbrrm lavame,n er nog aardig wat
afbeeldingen van de Automouche bove,n water. Eé,n ervan is aan het begin van
dit artikel afgebeeld.
Opmerkelijkst is ee,n kopie van eeÍr folder (CFM-DC M16.2) waar op een
bladzijde vier andere hybride karretjes worden gepresenteerd. De hele
bladzijde wordt hieronder, in "verknipte" vorm weergegeven. Datering is niet
zeker, vermoede,n gaat uit naar 1923. De Automouche, die aan het begin van het
artikel is afgebeeld, is duidelijk luxer afgewerkÍ, met voorvering e,n twee goede
stoele,n, dan de voortuigjes uit 1923.

Rouc-Motricc rur Vdlo-fautcuil.
L'Auto-Mouche

La ROUE-MOTRICE. Prix.: l.2OO francs

La Rouc-Motrice MONET &GOyON p€,rmct
nnÉmcnt tout tricyclc, Vélocimane, Vélo-fautcuil,
motcur, puissance I HP r r.

Vitessc varirble à volonté, de 5 à 35 kilomètres à I'hcurc.

L'ftUTO-MOUCHE. Prix : t.995 francs
L'Auto-Mouchc pcrmct aux p€rsonn€s n'eyant iamars fáit dc bicyclertc dc

iouir des avrntrgcs de I'Autocyclismc. Ellcs trouvcnt dans l'.A,uto.Àiouchc un
cyclc à motsur dont la srabilité cst naturcltc €t qui offrc toure sicurité.

de trrnsformer inslan-
ctc., cn un véhiculc à

Moteur r HP l/e- Vitessc varirble
I volonté, dc 5 à 35 kil. à t'hcurc.

Rouàs 5oo{5o (pncus à tetons).
Tnnsmisgion dirccte par démulti-

pllcrtcur ct cheine.

Misc*,cn mrrchg par pédales ou
manhtclles.

Cedre rcnforcd. - Fourchc élastiquc,
Siègc vanncric arméc. - Coussin

capitonné. - Dcux freins.



Le !ÊLfiUTO t HP I/2

Prix : t.995 francs

Chanpion dc Francc dct Scootert tg2o, ,gzt, ,gr2.
Tainqueur de Parb-Nicc t9zz.

Motcur l HP r /2, sous crpot. - Vitcssc verirbtc à volontti,
de 5 à 4o kilomètrcc à l'hcure.

Rcfroidirscn"nt prr air canrlisé, par dcs ouïcs latéralcs.
Trensmission positivc par chainc, fonctionnent à feible

vitccsc, gràce eu démultiplicrtcur.
Surpcnsions ryrnt Gt errière compcnsécs par doubles

rcssorts treveiltrnt à tr trection,
Roucs de 5oo><5o. 

- 
Pncus à telons.

Frcin rrrièrc à tenrbour, frcin rvant sur jentc.
Eclairagc étcctriquc. - Outillegc complct.

Prix : 8.500 francs

itoteur 3 HP, i r tcmps. lYCc 2 vitcrs cs

Misc cn marchc p"t íi"i-rt"rt"r. ct roufisur
Embrryrgc i disqucr de férodo. 8.t5O frrncc
Tnnrmission prr chelna cn monovltcgsc
Surpcnsion iyrnt F.r fourchc é,lrstiquc à

doublcr r?srort! hotizonteux ct vcrtlcrux.
Roucs dc 5ío m/m. 

- 
Pncur yoituÍettc

55oX65.'Frcin eu pied sur mécrnirma.
Frcin I mtin rur tembour rrrlèrc.
Crpot Íncttrnt lc pilote à l'rbri dc toute
. proicction vgnrnt du motcur-

Ecleirege álcctríque fourni prr lc motcuÍ
Outillegc complct

,-':i$trs

,$':9";
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La CYCLECIRETTE VT 8, type Parls-Ilicc

/i.OOE frrncr

Dcux roucs avant directriccg à perrllélogrrmm€ défor-
meblc commandé prr votent.

Euspcnoion avtnt. - Per ÍGttorts compcnrér rgirsrnt
à la comprcssion dlns un bein d'huilc, à l'intéricur dcs
dcux douillcs dc dircction. A I'errière. même suspcn-
si;n quc sur lc T 3.

Changencnt de viteooc. - Dcux vitccses, toutcs deux
cn prise dirccte.

Siègc venncrlc luxc erméc. Crrrosscrie eyrnt venncric
ermóe formc torpddo.

Échirrgc étcctriqul fournl par lc motcur, deux phercr
oricntebler drns lcs viregcr.

Roucs de 55o 6r1n. - Pncus de 55oxó5.
Vitcrse pouvant rttcindrc 6o kílomètrer à l'hcurc.

Monet & Goyon heeft dus niet, zoals hierboven in de vertaling gesuggereerd
wer{ 'llotseling" eens e€Ír driewielertje ontworpen. Me,n bracht jaar in, jaar
uit, diverse conce,pten op de markt en naar or:ze indruk zijn daar ook
behoorlijke aantallen van ve,rkocht. De twee modellen van de Cyclecarette
zullen u misschien enigszins doen grijnza,. Zietu zích al in de rieten mand met
deken over de knieën een ritje in de VT3 meemaken? En ziet u de batker al zijn
stokboord uit de kist hale,n van de VTz? ê

La CïCLECIRETTE lyp UT 2 monoPlace'livraison

: 4ilËËe 4.006 frencc

Dcux vitesscs. Coffrc à t'evrnt en bois contrcplequé. (Longucur

^7o :!^,lrrgcur 6o c/m, hrutcur 6o c/m.) r c
ce coffrc pcut êtrc renplecé prr unc ceissc ouycfie ou à rida[cs.
Charge utile : 8o kilos, 

"n pl,ur du conductcur.

Gyclccarctte type.Vï 2



NET 6
lngénieurs Constmcteun -- MACON (S..&-L.)

LA MOTO LÉGÈRE.

Prix : 1.75O francs

Gagnantc du Grand Prix de France rgzz

Dcux parlants, dcux prenières placcs.

Vitessc variable à volonté, dc 5 à 4o kilo-Mot€ur r HP tra.-
mêtrcs à l'hcurc.

Cedrc rcnforcé.
Roues60o)<5o(pncus à talons I

Transmission dirccte Prr
démulti plicrtcur ct chaine,

Frcin rvant sur iantc.
Frcin arrièrc sur mécsnismc.

Moycu débreycur.
Suspension ovant.
Réccrvoir 3 litres.
Écleiregc élcctrique.
Portc-bagagcs.
Picd-support.
Outillagc complet.



Jaarrit Heerleno een hobbydag pur-sang

Ondanks dat alles misschien
niet helemaal naar wens ver-
liep tijdens de "Limburgse
toer', heb ik erg veel plezier
gehad Ik ben daarnaast ook
een enorme entaring rijker ge-
worden, wat betreft mijn Ter-
roí De deelnemers waren on-
denveg bijzonder gul met hun
adviezen en med.e daardoor,
denk ik, ga ík een prima
machine krijgen Eindelijk dus.

Van: Ton Rietbergen

De Terrot is niet eens als laatste
aangekomen, dankzij de goede
begeleiding van de organisatie.
Langzaan aan ken je de Terrot tot de
laatste schroef en nuk, waardoor je hem
toch steeds onderweg weer aan de gang
laijgt. Bijvoorbeeld bij het museum
knapte de kabel van de ontsteking. Een
ijzerdraadje van John, die mijn
teleurgestelde gezicht zag, deed
wonderen.

Wat ging er allemaal mis?
- vuil in de vlotter en flinke
benzinelekkage daarna.
- ontregelde ontsteking; knappen van de
kabel.
- chokehandel bleef steken.

- zich loswerkende carburator (Gtirtrer) en vlotterkamer.
- loswerkende bougie.
- kurkje van de be,nzinekraan ging schuive,n (staat 'ie nu aan of uit?).
- vastlopende voorrem.

Naar Parijs
Een remrevisiebedrijf in Veenendaal heeft de achterrem van mijn Terrot
gemaakt. De bedrijfsleider vindt het prachtig om remmen te reviseren van
oldtimers, ook van motoren. De hakrem deed het tijdens de rit dan ook
"modern". Toen hij een keer een gladde weg voor zichhad,liep de machine
sneller dan hrj ooit deed. Op de teller bijna 100 kmlh, mÍraÍ die is ietwat
optimistisch; alhoewel. Ik reed toen verkeerd; misschie,n wel richting Parijs. Ik
zagtoen de BMW-boxer van de organisatielangzaam in de spiegel verschijne,n;
deze trilt te veel voor goed zíchtvan veraf. Samen zijn we tenrg gereden,
waarna de BMW op de volgwagen moest. Te hard gereden? In ieder geval heel
erg bedankt. De voorrem gaat nu ook naar de bedrijfsleider.

Adres onbekend
Even later reed ik weer ee,n afslag voorbij; rk zaghet zelf en zo'n 100 meter
verder ben ik gekeerd. Daar werd ik even opgehoude,n door vier wandelende,
Limburgse (naar de warme dag geklede) dames; van een ietsje bove,n héél jonge
leeftijd. Fotootje?? Eéntje achterop, één voorop en twee aan mijn zijde.Ik heb
geen adres opgegeven.

De pauze werd door mij gevuld met het ete,n van de voorfieffelijke spulletjes,
brood, gebak euzo, die de dames van de organisatie in de aanbieding hadden.
Jammer mÍËr kort, want ik was geloof ik de laatste.
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De olie brandt goed
De druppelaar had ik de hele rit voluit staan en de voor het
eerst gebruilte, goed brandbare olie zorgde ervoor, dat mijn
Terrot niet warm werd en toch niet verzoop in de olie.
Het laatste gedeelte van de rit reden Bart (organisatie) en ik
met z'n tweeën door het prachtige Limburgse landschap.
Onderweg nog menige troubles verholpen. Het laatste stuk
geen auto's meer. Het was mooi; bedankt Bart!
Een hobbydag pur-sang!! PRACHTIG.

Groeten, Ton.

Te laat op de Jaarrit verschijnen, dat kan gebeuren. De rijder
wendt discreet het hoofd voor de onvermijdelijke kielc John, de
organisator, informeert nAder. Hans, rechts op de achtergrond,
heeÍt geen enkele belangstelling voor rijder en Ravat kk en keert
zijn hoofd af van het tafereel (niet serieuze interpretatie van de
redactie)

- -:l
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Kennis delen
Inschrijven voor deze CFM-clubdag ' ' '

zoveelveranderd aan het principe van een

ilt"t * tóch is het elke Èeer weer fascinerend om bij

de demontage van een motor te zien welke
oolossinqen of slimme vondsten constnrcteurs

tràUUen ríitgedacht om het product weer te
verbeteren t.o.v. van z'n voorganger'

Steeds meer vragen
É"g- 2003 heb i[ mijn Peugeot P50 vemrild voor

é"rr"p108, dus van 10ócc zonder bak naar 250cc met

b"[. Bij á"ar-o"áÉà iigt het aanteke,nboek ernaast om direct aantekeningen te

-át"". Nog mooierïs tràt om een Sgitut: cïTqa Urt a: l*tglebben en

áirect foto's-te maken van de verschillende details. Na het v€rwuderen van

.ili"d"r, à"tr.rr íÀ t*a*ierenkaste,n e.d. kwamen er steeds meer wageg bij 
.

me oD.'Waarom heeft de constnrctetu, de beste man is reedg lang overleden, dat

ï"uï"àrilËA;kl;i,Giiii wet erg op de.ran$ van de tuimelaar. Allemaal

;ó;àËt""4;d."-U"rt rit* de boàl weet in elkaar te zetten- Ik dacht ik ben

íffik gèk oot, íííi rou""l kennis bij de CFM, waaÍom die kennis niet delen.

IIet plan
Bovenstaande heb ik tijdens een bestuursvergadering aaq $9,ord9.Sesteld 

en

d*o'.,l;;G& nói 
"otg*de 

voorstel: onder l-eiding van éééén of twee

deskundig"tr *oiát h;ïÍi;k gp de keukentafel gedemonteerd en leden die daar

tii *iffá-riin (máximaái 
"àrl 

to** zich opgéven, k-ostel-oos en l'nch
irïuàóóà":Tijd*, de demoítage komen zakenaan de orde als: Hoe en waaÍ

k* ft ihe koeÉiulátá maken, Jat doe ik met die gebroken kickstarterveer, hoe

zíthetmet de speling van die bronze'n bussen'

Ái, dit i"itiátieiggga uitpakt wil het bestuir meer van dergelijke.sessies

;Ë*is ro Nutí*tijk hbeft.dgt niet 4trjd gver eqr type motorblok te gaan,

g;A;ht;óiat u* "á 
Cug wiele,n spake,n of ee,n afstel dag.

SchriiÍ ie in voor deze clubdag!

De datum is nog niet bekend, maar als ie belangstelling hebt.seef

i; dil;J Ëii ÀtË,i clinoen, ádresgegeygls op de-aclrterkant van

dit brad, 
"n 

s"-"ï-d"i'óê!íiÉ óiór r."h; proz oi pr08 hebt, want bii

veCl UeÍangjtelling hèbben deze leden voorrang.

Arjan Griffioen
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Een kleppentang voor 5 gulden
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De prijs stond er nog op. Een lijmtang afkomstig uit de € 2,27 bak van de
ptaátsèlijke bouwmarkÍ. Normaal koop je daaruit geen hoogwaardig ggree!-
schap, tóch heb ik er ooit een meegenomen met het idee dat er misschien iets
meer mee te doen zou zijn dan hout klemmen.
Zoals in de schets te zien is heb ik deze omgebouwd tot kleppentang voor m'n
Terrot zijklepper 250cc. Eigenlijk was alleen eeníjzerzaag en vijl nodig plus
nog wat-boorwerk. Het enige wat belangrijk is, is dat de boel in lijn_ligt, de 

-
klepsteel moet wel echt blijven. Daarnaast gebruik ik een passe,nde kunststof
prop die op de klepschotel komt te liggen.
De maten gelden denk ik niet voor elke zijklepper. Let erop dat de vork
waardoor de klepsteel heen gaat niet te ver doorsteekt en er aan de andere kant
koelribben afkraakt!
Wim Janssen Oss <>
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Aanvullingen en verbeteringen op de CFM-ledenlijst
bijgewerkt tot en met 23 oktober 2fi13.

ZÓÓf O e-O t M. L.H. Vellekoop, F azarrtlaan 29, 267 5 X S Honselersdij k.
(0174) 62.06.7s maco@kabelfoon.nl

200306-02 E.W.M. Sijben, Peter Schunckstraat 1062,6418 VH Heerlen
(045) 542.81.13 ewmsijben@home.nl

200308-01 R.J.M. Bakker, Zwazgdijk2ss, 1684 NH Zwaagdijk.
06-25346801 rob59Q.@zonnet.nl

200309-01 D. v.d. Heuvel, Graafdijk 22b,2973 XB Molenaarsgraaf.
(0184) 64.29.61 dirk@heuvelzuivelmachines.nl

200309-02 H.V/.A. Timmennan, de Meerdam 6,7471 PE Goor.
(0s47) 36.48.87 timmerman. e@zonnet.nl

De jaarrit 2003
oftewel welkom in de wereld van de coÍlmunicatie oftewel follow-up is driving
the wrong way oftewel de intelligentie van de Noordelijke CFM-er oftewel It
was warÍn and Beautiful.

Gallofiel : wie,nd van al dat Frans is.
Bron: van Dale

Een heerlijk weekend. Voor
sommigen een paff dagen
langer, voor de meesten van
wijdagavond tot zondag-
morge,n. Zonover gote,lr dagen,

lekker barbeknoeien, om twee uur ,s nachts -", ilïtJ:ï3 fr3rï #!::rn3itï""'
s\aapzaalopdenderen met veel kabaal, een schitterende tocht door het
Limbugse landschap, het museum "Industrion" alleen van de buitenkant
bezichtigen, lange wachttijden voor de mense,n die de weg moesten ryijzen,
zwoele àvonden en op zondagna de koffie op je dooie gemak vertrekken. Dat
waren zo de ingredienten van de eerste weekend-jaarrit van de CFM.
Verder: een John van de Warenburg met wouw en alle kinderen en
aanverwanten die gezamenlijk het weekend tot een succes hebben gemaakt.- Wel
begon hrj op de zaíerdag ernstige twijfels te uiten over de intelliggnti" van de
noórderling (een typisch Limburgs trekje). Ach, misschien heeft hij wel een

beetje gelijk. Mensen die niet op zijn lijst stonden, maar zich spontaan op
vrijdag bíj zíjnvrouw meldden: ik heb mrj in maart al ingeschreven (en dat was
ook zo). Mensen die gewoon niet lovamen:
Bij John was niemand meer thuis en de gsm van zijn wouw ging kapot, {e-
an-dere stond op voice-mail. . . . Mensen die ons 's morgens weg zagen rijden,
maar in de file hebben gestaan, dus pas op de zaterdagavond weer
teruggevonden werden 

-op 
de camping. Voor- dan wel achterrijders die

telefonisch niet te pakken waren. . . Gaan we op het terras of op het veld vlees
verbranden? \il/elkom in de wereld van de ssmmuÍIicatie!
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Tijdens de rit werd je aangewezen om op
een afslag te blijven wachten totdat de
oranje hesjes van de achterrijders bij je
waren. Er zijn mensen die zo
kleurenblind waren, dat ze van de eerste
de beste passere,nde motorrijder al
vonden dat het hesje oranje was en
pompt weer verder reden. Resultaat was
dat de rest gewoon de figuurlijke mist in
rijdt. Hierdoor werden de rijtijden zo
uitgerekt dat we net voor sluitingstljd brj
het museum aankwamen voor een
bezichtiging aan de buitenzijde. Het
bezoek moest dus afgezegd worden.
Toch bleef het een schitterende rit. Ton
Rietbergen op zijn "Michiel" die meestal
door allerlei malheuren op een rustpunt
aankwam als we net weer wilden
verfiekken. Toch was die grote grijns op
zijn gezicht niet weg te vegen en was hij
apetrots dat hij de rit helemaal heeft
uitgereden. En wie was er nu weer te
woeg van het kruispunt verftokken?
Discussie alom! O ja: Een aanwrjzer
staat uitgebreid naar links te wijzen,
maaÍ de motorpiloot rijdt met een stalen
gezicht rechtdoor. . . . De aanwrjzer er
achteraan. De rest van de rijders. . . . .!
Verder: voor de meeste deelnemers een onbekende René Gillet waarvan het een

genot was hem langs te horen snolren. Een Paul, fiots op zijn inmiddels
betrouwbare 500 met zeunlief achterop.
Jan-Coen op z'n l-versnellings-Gnóme & Rhóne. Ans Vink op BMW: doet-ie-
het-of-doet-ie-het-niet? Niet dus. Jan Kuyer, als de bekende aap met zeven. . .

op zijn oogverblindende Monet & Goyon
Tweé meisjes in een volgend bestelautootje, gierend van de lach en toch ook
nog kunnen kaartlezen! Iedereen heeft genoten.
Tijdens de barbeknoei is de rit

Ton. . .
trtast'

Gallomaan - ov€rdÍeven bewonde-
rÍlar van al dat Frans is
Bron: van Dale

nog wel tien keer opnieuw
gereden. De een had 112 km op
de teller, de ander 138, ra ra
politiepet. Het eten klonk als
een klok. Het was lekker en er
was genoeg. Een beetje
spoelwater er brj en het werd zo
weer twaalf uru.
De voordelen van een weekend werden uitgebreid op een rijtje gezet.In alle
rust op wrjdag aankomen, lekker bij kletsen, de vg,lgende dag op je gemak
ontbijten. Dan de rit, lekker eten en wederom bijkletsen.

nen hij zag dat het goed

l3



Op zondag na de koffie op je gemak vertrekken.
Vóor de meeste,n is het een heel ontspannend weekend geweest, voor de familie
v.d. Ware,nburg misschien niet. Heel anders dan zaterdaporgen een heel eind
in de auto, een eind op de motor en weer ee,n eind in de auto en doodrnoe
thuiskomen.
Volgend jaar weer, als het even kan met dezelfde weersomstandigheden.
Er gaan reeds stemmen op over de Veluwe. We zie,n wel.
Jotrn en familie: Alle lof e,n bedankt voor dit weeke,nd. Gliick auf, Kumpel
zeggen ze toch ginds?!

Greut'n uut Putt'n

Franse "Rijksdienst voor het \Megverkeerrf
Vraag: Beste club, ik zoek voor mijn broer het
adres van de Rijksdienst voor het wegverkeer /
RDV/, maar dan de Franse. Kunt U mij helpen,
of een website doorgeven waar ik dit adres zou
kunnen vinden?
Groeten
Hilly Weide

Antwoord CFM: Ik zou u graag het antwoord
geven maar dan moet ik ook aan het zoeke,n op
het internet.
Misschien dat de zoekÍerm "carte grise" werkt
in een zoekprogramma (bijvoorbeeld Google)
Veel succes met uw zoektocht. Misschien krijg
ik van u nog een keer het antwoord te horen?

Eureka: Bij deze geef ik u het adres van de
Franse RDV/. Ik heb ge'rnfonneerd bij de
Franse Ambassade: www.ambafrance-nl.org

Ministre de I'Equipement, des Transports, du Logemenf du Tourisme et
de la Mer.
Direction de la Sécurité et de la Circulation routières (DSCR)
Sous-Direction de la Réglementation technique des Véhicules

Arche de La Défense, Paroi Sud
92055 La Défense Cedex
France
Fax 00 33 1 40 81 83 59
e-mail vehicules.dscr@equipment.gouv.fr

t4
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kunstenaars in
KeukenhoÍ, Lisse.
21 maart- 18 mei,2fi)3
Dagelijks 08:00-19:30
www.skor.nl



Een zonovergoten terugbtik

van de CFM

Nationaal Veteraan TrefÍen
Editie 2003
Ingestuurd door de hlVT organisatie

Het is woeg in de
ochte,nd op de
dertiende september.
Aanbidders van zon en

motoren
richting

Woerde,n om vooral
niets te missen

van het spektakel dat
komen gaat.Nevel
boven sloot en plas en
een heldere lucht

het begin van
schitterende dag.

voor acht uur in de
;en wordt menig
ieke motor op de

snelweg gefraceerd in
rijdende staat of veilig

Speciaal geschilderd blad ter aankleding van de stand vastgesjord op de
motortrailer. In de
provincie Uftecht lijkt

de conce,nfiatie groter 
19 

wolde.n elop de {sl-ag Woerden wordt alle twtjfe.{
weggenomen; in deze historische plaats valt duidelijk iets te beleven, dat zijn
weerga op nationaal niveau niet kent!
Op dé gróte parkeerplaats aan het einde van de Polanerbaan smokkelen de
vóorzic-htige tlpes h:rur klassieker van de fiailer en wringen zich in leren jas,
vetpak of palingvel, erachter komend dat ook zrj wger een jaartje ouder^zrjn
geworden. Met pothelm of kapje worden de laatste honderden metersafgelegd
á ri3aen de trotie eige,naren in stijl de Parijse brug ovq op weg naar het
prachtig gelege,n en door water omzoomde exercitieveld, waar ze door de
órganisátóren onthaald worden op gratis koffie m9t ee-n broodje Maaslander. De
echte die-hards wagen de oversteek met hun goed onderhouden machines
vanzslfsprekend vanaf de woonplaats, blindelings verfiouwend op het
zoemende, jankende, brullende of stampende erfgoed
Bij de toegangspoort wacht dit jaar ee,n aange,lrame verrassing. Dit jaq hebben
de nieuwe organisatoren onderkend dat er ook na 1970 wel ée'n en ander aan
indrukwekkáde e,n klassieke motorfietsen is gebouwd. V/erden bij de vorige
editie tijdens de toegangsconfiole nog alle schijfremmen en gietwielen
"onveóiddelijk" of met zachte hand geweigerd, dit jaar ligt de gfenq ltj
vijfentrvintígjmt en ouder. Vele tot de verbeelditg sprekende superbikes
kunnen dan ók ditmaal op het terrein zelf bewonderd worden en worden niet
gedegradeerd tot stalling bij de school, ver weg van de actie. De opvall_*d"-qo
inOru-tcwett<ende vorme,n van BMW R90S, Laverda SFC, Benelli Sei, Suzuki
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GS750, KawasakiZI, Ducati 7505,
Yamatra TX 650, Morini 350, GuzziLe
Mans 1 en Honda viercilinders brengen
nog meer kleur aan het geheel dan
voorgaande jaren en blijken de oude
generatie absoluut niet te bdten. Met
deze verbroedering wordt een taditie
doorbroken, waar de "zeventiger jaran-
generatie" var. veertigers en vijftigers

laangenaam door wordt verrast. De
zo gffiaamde superbikes hebben immers

eenzeer belangrijke rol gespeeld in de motorgeschiedenis en verdienen
inmiddels hun ereplaats op het centrale veld.
In de loop van de ochtend zwelt het aantal motoren en bezoekers gestaag aan tot
een drukte van jewelste. Standhouders doen goede zakenbij de verkoop van dat
ene onderdeeltje, foldertje, tankembleem of brommertje, dat na vele jaren
zoeken eindelijk tegen een redelijke prijs in de annen kan worden gesloten. Bij
de merkenclubs zien oude bekenden elkaar na lange tijd weer in levende lijve.
Gelijkgestemden dienen elkaar met advies en lossen samen een technisch
probleem op. Anderen zíen, dat hun favoriete model wel degelijk origineel
geleverd is in deze kleur of met die zijdeksels! De monumentale gebouwen van
Woerden en omsfieken dreunen deze zaterdag onder het geweld van vele
duizenden paardenkrachten, die de rijdende monumenten wij laten komen
tijdens de historische kaasrit en het samengedromde publiek geniet mee,
wanneer medewerkers van Het Motor Rijwiel de eiganaren van de mooiste of
meest bijzondere tweewielers exfia in het zonnetje zetten. Een lekkere en goed
verzorgde catering staan er borg voor, dat het na alle activiteiten en tintelende
voeten goed vertoeven is, want ook tegen vijven ziet het centrale veld nog zwart
van de mensen en zijn de vermoeide liefhebbers moeilijk van hun stoel te
krijgen.
De jiffy-plankjes zijn inmiddels weer opgeborgen, de stands afgebroken en het
veld gereinigd. De rust in en om Woerden is weergekeerd en niets herinnert nog
aan de gezelligheid van die dertiende september. Wat duurt een jaar toch lang,
als je moet wachten. Gelukkig staat er een nieuw IYVT gepland op zaterdag
11 september 2004. We kijken er naar uit! +
Hans Smid

Nationaal Veteraan Treffen te \iloerden
Het getal 13 brengt bijna niemand geluk mÍlar de Club Franse Motoren vaart er
wel bij. Omtrent 26 augustus 2003 grng 's avonds de telefoon; ik dacht gelijk
van Rien kun je even naar.. gmn. Maar nee het was onze hard werkende en
zwoegende secretaris met het verzoek om toch naar Woerden te gaan.
De voorwaarde was echter om daar voordat het nationaal Veteraan Treffen zou
beginnen om samen met Richard [van der Plas] een clubstand in te richten.
Arjan, de secretaris, vond dat de clubstand in Rosmalen er mocht zijn en was
dus van mening dat de beide R's hun kunsten daar maar moesten gaarltonen.
Zo gezegd zo gedaan.
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Na veel gepieker en gepuzzelvan wat doen we, welke materialen nemen we
mee en nog meer van zulke hoofdpijn bezorgers heeft ieder zijn wagen geladen

en is zaterdag 13 september in alle woegte naar Woerden afgereisd.
Daar aangekomen werd er gelijk stevig aangepakÍ om op tijd de clubstand in
orde te hebben want Arjan kwam ook naar Woerden en die heeft een zeer
kritisch oog voor de kleine details.
Om negen uur werd het treffen geopend onder een stralende zon.De gehele dag
was een stralende dag een trok de aangeklede clubstand veel bekijks. De jury
kwam diverse malen langs, om elke keer weer naar een ander detail te kijken.
De grootste blik vanger was, de op het eerste oogopslag nonchalante,
weggezette Motobécane in "dans son jus " tegen de vlaggenmast.
Beste lezeressen en lezers, mocht u voor uw festiviteiten een echte blikvanger
zoeken, neem dan eens contact op met Richard

il "il'iilirr:.,,:. 
.. ..;i!::lil!

1r!lfr: '_

i:j::iliilii:lrir.:

Dé aandacht trekker te Woerden

Er werden vele foto's van de clubstand genomen, ook werd er weer naÍtr
informatie gewaagd.
De eieren die in alle woegte door de Woerdense hennen gelegd waren trokken
veel bekijks.
O, ja Ton zouden deze kippen soms familie zijn van de eierleggers uit
Rosmalen.
Een opmerking die op de clubstand vele malen gehoord werd was dat er meer
bromfietsen dan motoren aarrw ezíg waren.

'i';'r'r

!iiii.rriiii;;; ,r,ri:ii'|r, r:,, r':iiiii,:r 
ij:ii:

',11" 'il1'i, 
1firil1r]r' ' ,
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De handelaren in onderdelen deden goede zakenen de prijzen waren niet
overdreven.
Ook waren er weer leuke zakente zien zoals de scharensliep fiets uit Engeland
bij de stand van Roel van Maarseveen een Wonder, Frans, ma?Í volgens de

kènners te duur; € 1000 waagprijs als minimum bij een handelaar.
Rond 16:00 uur werd begonnen met het uitreiken de diverse prijzen voor de

motoren en bromfietsen.
Na sluiting van het fieffen werd begonnen met het afbreken van de clubstand.
Richard wás net bezígmet het parkeren van zijn auto toen de clubstand van de

Club Franse Motoren als MOOISTE werd omgeroepen en of er nog clubleden
aarrwezigwaren om de prljs in ontvangst te nemen.
Hieruit mag man dus de cónclusie trekken dat het getal dertien gunstig-is.voor
de CFM en wel het was zaterdag 13 september 2003 en de dertiende editie van
het Nationaal Veteraan Treffen.

De prijs is beschikbaar gesteld door het blad Het Motor Rijwiel. 
-

We-gaan natuiulijk allemaal op zaterdag 18 oltober naar de kiosk of
tijdsóhriftenhandél om een exemplaar van HMR te kopen, een abonnement is
nog beter.
Arí*, Richard en de aanwippende clubleden allen nogmaals hartelijk dank voor
de geleverde steun en medewerking.
Defuotobécane e,n Moto Confort zijn beschikbaar gesteld door Richard van der
Plas. De MB 1, Motobécane, en de La Frangaise Diamant door Rien Neels.
R&R
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Te koop bij de CFM:
Motoraanhanger voor twee motoren, ongeremd. Compleet met opbergkist en
reservewiel.. In goede staat van onderhoud. Prijs €225,00.
Ton Dorland: (0341) 36.13.52

Te koop:
Diverse Terrot 350 cc onderdelen
smalle Druïd vork voor HST e'lt

vergelij kbare typen, stuurhelften, tankdop
olietank met Kervoline TT inscriptie,
absoluut gave cilinder zijklepper boring
70,7 mm.. Nieuw is ook een volledig
onbeschadigde teller ED tot 80 km/h met
handige bevestigingsbeugel voor op de
voorvork, Terrot kapje distributie
achterzijde (kort type E of L). Uiteraard
kunt u ook bellen voor onderdelen die in
oudere Peu's vermeld zijn.
Hans van der Greft/Paul Jonkman Tel.
Dinsdagavond 20.00 en2L 00 uur 055-
323 .26.67 pagarjonkman@planet.nl

Te verkrijgen:
Nieuwste lijst van het
documentatiecentrum per email of op 3Yz

" diskette in V/ORD 97 . Dan kunt u zelf
snel op zoek naff gegevens die in het DC
aanwézigzijn. Daarvoor gebruikt u de zoekfunctie van V/ORD. Het probe-ren

waard! clubfransemotoren@planet.nl

Te koop:
00-vet voor de versnellingsbak (zo dik als schenksfioop € 6,50/l) en ongedoopte
SAE30, SAE 40 en SAE50 olie (€ 17,50151). Op diverse bijeenkomsten te
overhandigen, zoals bijvoorbeeld op Barneveld. rWel enkele dagen van tevoren
bestellen á duidetijk plaats en tijd afspreken. Paul Jonkman

Bezoek de CFM iaarver-
gadering in Barneveld
Sportbar. Het gezelligste
moment om binnen te
komen is rond 12.OO uur.
Vergeet de kortingsbon
niet mee te nemen en in
te leveren bij de kassa
van motorbeurs in Barne-
veld. Voor € 3,OO een
dag onder de pannen.
Tot ziens op zaterdag 8
november 2OO3

' Neem de stukkenvan devergadering
mee als u fuze aaief wilt volgen
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Nieuwe titels in het CFM-DC
Geen boeke,n dit keer, maar er zalnog dit jaar een Terrot-overzichtsboek
worden toegevoegd aan het documentatiecentnrm, koqlen € 200,: in de
voorverkoop. tocn mooi dat een club dit als collectief bezit aanschaft. Weinig
risico, missèhien veel plezier. We houden u op de hoogte. De abonnementen op
Motoi d'Hier en La Vie de la Moto leveren de aanvullingen van deze keer.

Diverse titels in de maPpen
M33.z7Monofiace 1926. (Uit Moto 73)[A4-21
M33.28Riemverbinders; Het één en ander over -; overgenomen uit de

Motorkampioen 19 sept. 1924.; artiktel met zes afbeeldingen. (Uit:
VMC Nr. 474; september 2003) [A4-3]

M33.29Montlhéry; minrposter zilveropdruk * enfieekaartje; geeft geen

inforrratie; bewaard als curiosa. [A4-1]

Moto's d'Ilier
H63.1 Gereedschapskistjes maken deel 2; "Formage d'un ggffrq à outils; trois

jours de tólè pourun coffre; in 16 foto's een duidelijke uitleg over het
makenvan-.(4-5)

H63.2 Bogrse; - de Toulouse; "Toujours plein de belles choses!"; verslag van
een beurs. (3)

H63.3 Scootavia; "De l'Avion à la Patinette"; artikel over de ontwikkeling van
de scooter en centraal daarin het Franse merk -. (15 - 17)

H63.4 Blériot I9l9; foto linkerkant. (19 bovenaan)

H64.1 Gnóme & RhóneD 1927; Presentation/essai.(29 - 32) ÍA4-41
H64.2 Musée de la Moto et du Cyclo-Sport; Alain Lhoumeau; klein museum

met brommers; Viberti-Victoria, Itom, Mondial SS24 1972. (28) [A4-1]
H46.3 Musée de I'insolite; Aux Forges; 49123 Montjean-sur-Loire; Isoscooter

1951, Sterling St Etienne, Mercier SER 65 cc 1953, DS Malterre M13
AMC 250 ACT. (3)

H46.4 Terrot Course 19041 cilinder 330 cc 1904; foto rechterkant. (9;
bovenaan)

H46.5 Brillant 350 cc 1903; foto rechterkant. (9; onderaan)
H46.6 Motobécane B44C 350 cc; foto rechtsachter. (16; bovenaan)
H46.7 Lucer Sachs 98 cc 1956; motortje met heel veel plaatwerk om het blok;

foto linkerkant. (16; midden)

H65. 1 Hirondelle Sport 1966. ( 16 - 17)
H65.2 Jaulmes; Erió -; L'Esprit Motobécane; porfiait- (12 - 14)

H65.3 Frangaise Diamant 250 cc; foto linkerkant. (15; linksonded
H65.4 Rouganio; Paul-Louis; verzamelaar van cyclomoteurs; foto's van (25):

a. Motobécane SPeciale 1966
b. Peugeot BB104S 1962
c. Gitane Macerata Sachs 1962.

H66.1 Styl'Son RI(2 LMP 500 lk dubbele uitlaat 1927 en de RK2E
gÍactUurne 500 kk dubbele uitlaat 1929; Presentation (16 - l8) [A4-3]
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H66.2 Alcyon I25 cc Zttrcher tweetakt type23 van 1953;"Le champ du cygne
du groupe Gentil" ; Presentatíon. (24 - 25) l'\+-21.-.

H66.3 Gurtreroliepomp; "pompe à huile perdue"; foto. (5)
H66.4 Collot; Jacques -, cf,ampion d'exception; "IJn costaud sur les monos";

Portrait van een coureur, o.a. met een goede grote foto van ee'n Magnat
Debon CCP. (12 -13)

Knipsels uit La Vie de la Moto
I.VÀ,IOOS Joli; grasbaanmotor met - motorblok naar model JAP; kleurenfoto.

LVM615
LVM618

LVM619
LVM62O

LVM623
Lvllj,d624

LVM625

LVM626
LVM627

LVM628

LVl|í,[629

(No. 341; 8-2003)
Griffon 350 kk 1929 met zijspan; foto. CNo. 341; 8-2003)
Utilia LMP 500 cc 3 vitesses type CI8 svl; korte beschrijving en

afbeelding uit catalogus. (No. 340;7-2003)
Utilia LMP 500 cc kk; foto distributiezijde. (No. 340;7-2003)
Styl'Son 350 cc kk Blackburne met en zonder zijspan; twee kleine
klenrenfoto's. (No . 340: 7 -2003)

LVM62 1 Rhonsonnette V"p; foto recht etzíjde. (No. 340; 7 -2003)
LVM622 Goliath 1960; drièwielig wachtwagentje met drie wijntanks; dienst

gedaan in Parijs tot 1960. (No. 340; 7-?903)
René Gillet; fóto van een motorblok. (No. 339; 6-2003)
Bourse expo à Gaillac; verslag van -; met afbeeldi"ggq sc9glers
Peugeot S55, Bernardet YS2 1954. (No. 339; 6-2003) [A4-.4]
Tenót 350 sv e,lrtre-tubel927; grote foto, opgenomen om zijn
bijzondere historische kwaliteit; rijder is Tonton Mario. [A4-1]
(No. 339; 6-2003)
Monet & Goyon MCS2; foto linkerkant. (No. 3aI;8-2p03)- 

-
Gnóme & Rlióne Super Major wit parelmoer; kleurenfoto. (No.
3a1; 8-2003)
Majestic; met opvallend verouderde verf; als een tijgermotief op de

fotó te zíen; foto links voor. (No. 341; 8-2003)
Motobécane grote zijklepper sv blok S; foto linksvoor. (No. 341; 8-
2003)

LVM630 Automoto dubbele uitlaat tweetakt enfie-tube met verlichting; foto
linksvoor. (No. 3a1; 8-2003)

LVM631 BMV/ met Lijspan Lambert; carrosserie Gauthier-LaunfYi hg"l^ - .

bijzonder hypermodern span; kleine kleurenfoto. (No. l+t; !-!QQ])
LVM632 Péugeot P5iTC 1957 125 cc; kleine kleure,nfolg. N-o. 3a1; 8-2003)
LVM633 Peugeot TC4 256 cc 1955; kleine kleurenfoto linkerkant. (No. 341;

8-2003)
LVM634 Ami 9d cc twee versnellinge,n; een mini womfiets, misschien op te

voutwe,n; kleine kleruenfoto rechterkant. (No. 3a1; 8-2003)
LVM635 René Gillet grote foto van bijzondere artistieke historische

kwaliteit. (No. 338; 6-2003)
LVM636 Dollar 25d cc kk dertiger jare,n course; foto links (No. 338;-6_-2003)

LVM637 Terrot 100 cc 1946 dubbele uitlaat; grote foto rechterkant. (No.
338; 6-2003)

LVM638 Nougier Peugeot 500 cc tweecilinder L923; kort artikel en foto
vanaf Montlhéry. (No. 338; 6-2003)
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LVM639

LVM64O
LVM641

LV}ví642
LVM643
LV}.'í644

LVM645

Monet & Goyon 350 cc kk en 500 cc sc; twee kleine foto's. (No.
338; 6-2003)
Montlhéry; interview organisator Serge Cordey. (No. 338; 6-2003)
Moto Maïfie; kleine foto van een tandemzitter grote motor;
tegenhanger van de bekendere Bóhmerlaq{. 0!o.-3 38i 9:?9Ot)
Motobécane MBl; grote foto linkerkant.(No. 338; 6-2003)
Terrot V tweecilinder 1938; foto rechterkant. (No. 337; 5-2003)
Motobécane metalen schildje; beschrtjving van een nieuw
hebbedingetje; replica. (No. 337; 5-2003)
Magneetontótekirig; revisiebedrijf in Frankrijk van Lucien en Eric
Coulon; in het beiit Terrot Vatt 750 cc; Peugeot P105DT.(No.
337;5-2003) +

Gesprek met organisator van Coupes
Moto Légende
Uit: La Vie de la Moto No.338
Vertaling: Peter Mosseveld
Dit jaar isvoor de laatste keer les Coupes.
Moio Légende georganiseerd op het circuit
van Linas-Montlhéry. De officiële
goedkeuring om manifestaties te
órganiseren loopt binnenkort af. Volgend
jaar wordt 'les Coupes' gehouden in de
bmgeving van Oijon-fráois. Grot e waag die veel klassieke motorrij ders

beiighouilt is: 'wát zal er gebeuren met de oude Autodrome?' Goeie rede'n om
eens te praten met Serge Cordey, een van de organisatoren. Hij is erg beffokkeeens te praten met Serge , een van de organisatoren. Hij is erg beffokken
bij de bescherming van het circuit.

LVM: Veel motorlieftrebbers zijn vol lof over de verhuizrngnaar Dijon. Maar
wellicht was men dat ook als er gekozen was voor Nevers of Le mans. Waarom
is de keuze gevallen op Dijon?

Serge Cordey: Wij hebben contact gehad met diyglse circuits. Dijon-Prenois is

degéne met hêt beste aanbod. Het sluit goed aan brj oyeuitgangspunten. De
figling is halverwege de Parijse regrg en Lyon. Ook dit circuit is in de periode

méI bàschikbaar. Bóvendien is de gehele entouage en gastwijheid van
doorslaggevende betekenis voor 'de charme van les Coupes Moto Lége'nde'.

LVM: Er wordt wel gezegd, dat de verhuizing van 'les Coupes'voor de

toekomst van het Autódrome een enorïne bedreiging voor Montlhery betekent.
Veel motorrijders vragen ons, wat zíj zelf concreet kunnen doen, om te
voorkomen, áat het ciicuit voorgoedz'npoorten sluit. Kunt u hierover iets

aangeven?

Serge Cordey: De toekomst van het Autodrome is in handen van qg.gjgenzren,
Oe ffeC. Aàn hen moet deze waagworden voorgelegd. Een duidelijke zaak:
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vanaf mei 2005 zíjnalle manifestaties, waarbij publiek aanwezig is, verboden.
De UTAC , belast met het onderhoud, gaat daarom geen nieuwe verplichtingen
aan met organisatoren. Er is sprake van, dat voor het gewone onderhoud een
bedrag van tZ miljoen Eruo nodig is. Dus dat beke,nt nogal wat, wil je dit niet
laten verpauperen. Ik kan me niet indenken, dat zo'nbelangrijk industrieel e,n

sportief monumentaal complex te gronde mag gÍulll.
Gelukkig zíjn er tegenwoordig nieuwe initiatieven, vooral van gemeentewege,
tot behoud van het circuit. Ik hoop, dat er binnen enkele maanden meer
duidelijkheid komt. Laatste belangrijke punt: de UTAC is een unie van
profesJionele vakverenigingen van aannemers e,n bouwondernemers, waarbiide
meerderheid beslist. Vroeg of laat zulle,n ze eenbesluit moeten nemelr over dit
onderwerp . Zíj zullen zich zeker het lot over de teloorgang van het Autodrome
aantrekken.

Tip
uit:

van een lezer van . . . . 15 iuni 1951
Motocycles; 4' jaargangNo. 54
MSs4.s (18)
Henk Kaajan

In CFM-DC:
Vertaling:

Bravo! "Motocycles"voor de tribune van de lezers. Van alle protlemen die
behandel d zíjn omfient de smering van een tweetakt is er denk ik een niet
behandeld, dat is die van de vervaardiglng van de mengsmering onderweg.
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--:\\\
:-::T--\ \_; 

\
A ca nlvleu
lrtlrr t ou lC l.

- JÀ. --

eserva

È^)
ldlj' /Y Y/'

/

Ik geloof dat ik dat probleem op de volgende manier heb opgelost, waardoor u
oordeel mag geven na bijgaande schets.
Bij verftek voor een lange tocht is mijn 15 liter tank qpe Maison (A) altijd vol
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met,een mengsmering van 40 centiliter op 5 liter benzine. Het olie-tankje (B)
welke ik toegevoegd heb aan mrjn motor en welke drie liter kan bevattá is
eveneens helemaal vol in de verhouding van2liter olie voor I liter brandstof,
dus voldoende verdund om een kortstondige inlijving mogelijk te maken.

Zodra ik zonder brandstof dreig te komen staan, tank ik bij de eerstvolgende
penzinepomp 5 liter brandstof en nadat ik kraan G heb geopend, pomp ik met de
handpomp.E welke aan het olie tankje is bevestigq O,qO hter van mijn
mengsmering van 66% ( het aantal duwen op de handpomp is berekend naar de
inhoud van deze ) Veertig centiliters olie bevinden zich in àtjo vijf liter
brandstof. Ik kan dus rijden tot aan het tweede reserve en tie,n liter tanken aan de
benzinepomp. Ik hoef slechts het aantal malen op de handpomp te verdubbelen
alvorens ik laaan G sluit en de tankdop weer afsluit.

Vier kranen en een handpomp bedienen, dat is veel hoor ik u zeggen.

Maar, in afivachting tot een specialist in krane,n en tanks en wie weet een
constructeur besluit om dit probleem te bestudere,n lijkt me dit een stukje
knutselwerk per slot van rekening eenvoudiger dan een heel laboratorium
vervoeren, e,lr het stelt me niettemin in staat om onderweg 43liter mengsmering
te verbranden zonder ook maar met het geringste olieblik te knoeien noch ee,n
frechter nodig te hebben +

L. Georges te Parijs

Een vraag, een compliment en een tip
@k b6r/ nu / I namden lià an hoawl u n! nry nra vaak oftmmt aut habbn, km ik alloan

rydar orhmnen byzondor mtkounast t6 aln owr de eofolí on mat námo uanwg;o do
fularEsulling voor hot htsa*cho 6W.

@k hob a€n w.dq;. ë(unt o fu W na uchnircla irfi wortaan ook nam ny enailan? A{tt
nam nyn varkadre,r, vant galoaf het of uU he ik hior thutt de narlboo noa opnan vwt ik- niot

@'n vooral ook noq eon ttP, q, fuwmon vm WW md naru6 bantonpapiar u heot /ast$.
@h fun gaan grafas ofppiarchenlcw tcchnolmg n6ar pdpter noa àriag funka, stoffi n
auurw!'bawrmd wràan. @nfirneer ry U ry mt/talm. Qat kan ha @ikrnweui $U,
mam-ook ha hurkundig ntaarn u Qn'&aq g€aw van @issol y;n d€d J

d,{oanlnal kont de'w clab on &u u vot moston kunnm /u/W. qfan @surnqn fustuursfi:d
van de C6hdc hefi ralana mat eon organtdia a Á,rnhan áa hnoruclu gachriftan, boskzn m
tochnucla inftrnana bv6arï an wrunat
g"'ant n-ém ayn ranwag oP h6l Xatnaal CVaoraantr{an u Moordan . @k fun or
dnn aan krago ntar, ,ry aln dan in @,ngo/and
Ch{íchaolvan Ástan
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2 november 5" Refto Moto Champenois
Reims Parc des expos- 9.00-18.00 uur
Beurs, expo, clubs eÍr musea

8 november 2003 Motorbeurs Barneveld
Enfree 5 euro- 9.00 tot 17.00 open
* Jaarvergadering CFM

28 tlm 30 november 2003 Moto Salon
Parc Floral de Paris (Chareau de Vincennes)
ww\il.moto-salon.fr

7 December 2003 Retro Moto Aarschot (B)
10.30-18.00 uur in de Stadsfeestzazl

13 December 2003 12" oldtimerbeurs Ranst (B)

12 tlm 14 December 2003 Vehikel AutoÀdotor
Veemarkttrallen Utrecht
www.vehikel.com

10-11 januari 2004 Oldtimerbeurs Motoren
Autofron Rosmalen
www.autotron.nl

31 januari Um I februart2004 Bremen Classic Motorshow
www.classicmotorshow.de

5 ím 7 Maart 2004 Vehikel Motor
Utrecht
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Over toeval gesproken !!!!
'n Zéééer
gewaardeerd lid
van, zowel CFM als
OMC Galder, Cees
vanAlphe,n ( lid nr.
199601-01 ) was op
vakantie nZurd-
Frankrijk en liep
toevallig tegen'n
beursje aan en trof
daar " Dé New-Map
BL 3 Chaise" aan.
De enige afbeelding
die ik tot dan toe
had van mrjn
project. ( Cees wist
dat ik daar mee
bezigwas ).En heeft
daar'n paar foto's
van genomen waar
ik hem heel
dankbaar voor ben.
Deze motor heeft
voor mij model
gestaan.. Deze
motor / foto is het
enige wat er over
deze motor op
internet te vinden is.
sowieso de enige
afbeelding die ik
ken ! p.s. Deze
dempers moet ik dus
hebben. Is dit voor-
val niet de moeite
waard om 'ns te
vermelden in ons
clubblad ?

+
Jan SnoeijsCAIVIPHONINE

Le prus PRATIQUE. re plus EdFICAGE lc motni COUTÉUÁ
des DÉCALAMTT{AÍITJ

Mélangé à l'osscnce. curatii ou prÉventlÍ, gulvant la dose'
OPÈRE EN SERVICE r{U<rVlA

La Cartouche : l,i fr. . Port: I tr. " Irilco tt Colodu "
En vltle rlto2 lal rtg Agenrs. ínarcnen6r ,l'a:;o,tr.r!, al

{0. Av. ft 0 Grsndo Amêe PAf,IS Chkucr @rt.ur ll/o.ti
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les SIDICIRS-SïAIIDARD - L. UAt{1{00

t. 4 - MONOPL. - 350 cmc I '260 Ír'
L. !2. - I PL' l't - 310 cmc l'650 -B'il' 6' - BIPL' - 500 cme' - l '950 -

Complet Chássle et Carroceerle

vENDUs A CRÉDlr 3lrs lriÉnÊrs

il

I 
.;'

r''t

[tablissem" Lottii tA,llllo ll
tt. se, 30. Ruà Arago - t*oux 'sfu|.ïÉ:g@lÈ31g

Celle qui s'impose

rFES SPORT
Ira, Ca,sqlrrette

27



Informatie vereniging CFM
Doel: Het verspreiden van kennis over Franse mo-
torfietsen, vertalen van teksten, elkaar helpen e'n

stimuleren en als het kan, er nog wat leuke contacten
Íum over houden ook. We organiseren enkele bijeen-
komsten, een jaarit en we beheren documentatie in
een documentatiecentrum.

De nieuwsbrief verschijnt onregelmatig ongeveer vier
keer per jaar. Informatie over Franse motorfietsgn kqn
word^en 6emachtigd door gebruik te maken van het documentatiecentrum. Leden

kunnen ook (het fefst) scnrifteli3k hun wagen stellen bij onderstaande adressen

met een *.

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

Secretaris:
Arjan Griffroen, Bosbadlaantj e 9, 3956 BL Leersum. (0343) 45.40.7 |

Penningmeester:
Henk K--j*, Pieter ZeemanLaan 43, 8024 CH Zwolle. (038) 454.43.40

Aanspreekpunt voor technische wagel:
Jan-Cben D-ragt*, Menuetstraat 5,7323 KB Apeldoorn.(055) 367.00.63

Peugeot-club-onderdelen :

Rob"StevelmÍulS, Asselsestraat 17 8, 7 31 I EV/ Apeldoorn.(Os 5) 522.I I.7 0

Eindredactie "Peu"+ inhoud site * beheerder documentatiecentrum:
Paul Jonlonan*,Zonrrenbergstraat 33,7384 DK Wilp-Achterhoek. (055) 323.26.67

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

Ledenadministratie * verzending ttPeutt : (o.v.v. het secretariaat)
Peter Mosseveld, Muntersdonk 1,7,7326 BD Ap'eldoorn (055) 543.03.06

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

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

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

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

Sluiting kopij: Uiterlijk di. 9 december 2003 of bel!
Kopij: Getypt, gefaxt of geschreven, no_g liever op_diskette of per E-mail.

f-mCit-adres : clubfransemotoren@planet.nl


