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Supertip
Uit: Motor No. 22; 30 oktober 2003

Ik ben eigenaar van een Terrot HSS, al jarenlang tot grote tewedenheid. Soms
wil je echter weer iets uitdagends, (nog) meer veÍmogen brjvoorbeeld. Dit kost
bij de HSS dus helemaal niets! Terrot heeft om een soepel motorkarakter te
vérkrijgen de ontstekingsafgifte vertraagd bij accelereren. Dit siglgal moet je
dus niet meer aanbieden en je hebt een raket. De connector onder het
linkerzijpaneel loshalen (een groen/blauw en een rood/ntarte draad) is
voldoende. HSS eigenaren veel plezier.
Henk Ritzer Doetinchem (per email)

Het klinW inderdaad te mooi om waar te zijn, maar het is inderdaad
waan In de tweede en derde versnelling wordt de ontsteking niet
maximaal ventroegd om te kunnen voldoen aan de hedendaagse
geluidseisen. Door het apparaatje los te koppelen dat de ontsteking
ondermijnt" verkrijg je dus een volledige ventroeging en dus een betere
acceleràtie. Het topvermogen blrjÍt uiteraard hetzelfde en het is niet
slecht voor je motorblolc Net als onder het monteren van dempers of
sproeiersets valt dit onder het kopie: het mag dan wel niet maar het
werkt wel beter. Eigen risico dus. (Tim Dekkers)

Redactie: Het is voor onze
hobby jammer dat we het merk
en type moeten vervangen door
Suzuki Bandit. Verder is er
geen letter aan de ingezonden
brief en de reactie van de
redactie veranderd.
Het is een wonder dat het in
2003 nog steeds mogelijk is om
met dit soort gefrunnik een
snellere motor te maken.
De meest jonge gebruikers van
brommers en bromscooters
halen ook eenvoudige trucs uit
om restricties te verwijderen.
Soms is er "af fabriek" een extra ring in de aanntigbuis van de carburateur
gemonteerd. Als de ontstekingselektronica daar verder {gt op is_aangepast,..

breng je het ding naar de fietsenmaker en laat je het eruit halen. Volgens mrjn 
-

fietsènmaker een hele normale ingreep en heel normaal gedrag. Op de waag of
"kinderen" van 16 dat niet zelf doen keek hij me vol onbegrip aan. Zelf doen?
Pas op lieden veteraanlieftrebbers. Wie vindt staks zo'nbewerkelijke veteraan
nog léuk. Dan worden het pas echt museumstukke,lr. Wij ook frouwens. +
Pa.pa.ul

TerrotIISS (foto clublid J. van Nassau)



De Moto Salon 2003
Ook in 2003 is de Moto Salon weer georganiseerd. Zoals gewoonlijk in het Parc

Floral de Paris vlak bij het Chàteau de Vincennes (is een afslag op de
périferique)
Wij, Eriè Smit en Jan-Coen Dragt, vertrokken wijdagochtend-uit Monster.
In áe loop van de middag bereikten wij Parijs en na e,nige drukte op de rondweg
arriveerden wlj in ons hotel.
Om vijf uur's-middags opende de Salon en stondeg wij vooraal om de beste
onderdelen te bemachtigen (zoals huiswouwen in de uitverkoop)
We hebben dan ook lekker rondgelopen en leuke dingetjes gekocht.
Het gedeelte met de clubs e,n de
moderne motoren( dit jaar een special
over Ducati) eerst maar overgeslagen.
Dit komt morgen wel aan de beurt.

Zaterdagmorgen hebben wij de rest
bekeken: Tentoonstellingen van musea,
handelaren in restauratie-artikelen en
clubs. Een zeer uitgebreide boekwinkel
met motorboeken is altijd aanwezig, net
als de verschillende stands met nieuwe
onderdelen voor de meeste vijftiger
jaren motoren. Zelfs het politiemotoren
museum is present.
Het documentatiecentrum van de CFM
heb ik uit kunnen breiden met
verschillende nieuwe boekjes en
brochures. Veelal van lichte
motorfietsen of brommers (Aubier et
Dunne, ABG VAP 57, Ydral en Le
Poulain)
Tussen de toch soms zeer fors geprijsde
onderdelen trefje af en toe een
betaalbare vondst. Zelf kwam ik weer
met een drie-versnellingsbak van mljn
type Gnóme * Rhóne thuis. Mooi als Aubier & Dunne GIp 75 cc 1926
reserv€ en volgens de prijs nog niet erg 'íííiliri"motor 

met waterkoeling
gezocht.
Zaterdagavond hebben wij nog de jaarvergadering van de Amical des motos
Gnóme & Rh6ne bijgewoond in een naburig restaurant. Net als de CFM
koppelen zij ook devergadering aan een grote beurs. Hun voorzitter kan het
nofsneller dan de onze! Dit waarschijnlijk omdat de Fransen zo snel prgten.
Na afloop was er een feestmaal om natuurlijk die twintig minuten vergadere,lr
snel te vêrgeten. Dit eten duurde dan ook drie uur. Moe maaÍ teweden keerden
wij tenrg nÍrar ons hotel.



Conclusie: het is een grote, overdekÍe, erg leuke, beurs. Met veel Franse
onderdelen en vooral veel onderdelen van vijftiger jaren Franse motoren.
Je ziet veel dezelfde handelaren als op Montlhéry, maar ook enkele Belgen. o
Jan-Coen

rr Doet-ie-het of doet-ie -het- nietf t

Zoals onze voorzitter al schreef "Een prachtige dag wat het weer befrof, een
geweldige organisatie en ee,n grandioos landschap".
Dat landschap met z'n mooie heuvels en dalen was de reden dat ik mrjn trouwe
veteraan voor de CFM jaarrit, de Cynrs l25cc afkomstig uit het Limburgse
Venlo, thuis had gelaten.
Heuvel op, heuvel af, met twee versnellingen en maar 3 pk dat vond ik wat te
veel gewaagd voor mrjn lichte machientje.
Achterop zitten vind ik maar niks en het volgende speelt ook nog 'n ro1. Ik ben
al jaren de enige veteraan motonijdster, die deelneemt aan de jaarrit. Elk jaar
hoop ik weer, dat er zich nog meer dames melden op een motor om mee te
rijden. Dames waar blijven jullie, blijft het een herenkransje?
Alles bij elkaar opgeteld: Ik wilde rijden, hoopte nieuwe wouwelijke collega's
te ontmoeten en wilde mrjn Cynrsje in bescherming nemen.
Danzieje om naar iets stoerders, denkend aan de Duitse degelijkheid, komt de
BMV/ van stal.
" Doet-ie-het of doet-ie -het- niet", zoals onze voorzitter schreef, hij deed het
de hele lange wanne zomeÍ, zeker zo'n 600 km, goed. Daar had ik vertrouwen
ln.
Lekker om je heen kijkend, rijdend van achter naar voren, zie je voor je dat er
een wiendelijk schaap uit de kudde dreigt te verdwale,n. Onze Ton Rietbergen
is, zonder dat dit gepland stond, op weg voor een sightseeing richting Parijs!
Dat kan toch niet de bedoeling zijn!
Er is toch een spreekwoord dat zegt "Samen uito samen thuis". Wat met mrjn
Cynrsje niet mogelijk was geweest, lukte wel met de BMW. Het verloren
schaap werd nazo'n km of zes, net voor hij de rondweg bij Parijs dreigde op te
rijden, opgespoord, tot staan gebracht en teruggeleid n&lr het goede spoor.
Voor mij sloeg toen het noodlot toe. De motor sloeg af e,n wij kregen hem met
z'n allen niet meer aan de praat. Dat is balen en dat moet mij - als enige
wouwelijke deelnemer - gebeuren. Er bleef niets anders over dan de
volgrvagen. Te hard gereden? Neen, dat zal de oorzaak niet zijn geweest, maar
na 40 jaar ftouwe dienst bleek dat de magneetspoel het had begeven en dit kun
je niet van tevoren plannen. Al met al heeft de BMW ee,n goede daad verricht
op onze jaarrit en heb ik er voor de toekomst weer alle verfrouwen in.
Als het aan mij ligt, be,n ik er volgend jÍmÍ weer blj. Il< heb nog een
proefconfiact lopen met een motor die klaar staat in de gaÍage, wordt dit
confract omgezet in een definitieve verbintenis, dan ben ik volgend jaar zelfs
met een Franse motor aanwezig. o

Allen nogmaals hartelijk dank,
groetend Ans Vink.



Een oud blik spreekt
Tijdens mrjn laatste vakantie in Frankrijk fiof ik in een verlaten onderhouds-
schuur tussen de wijnvelden ee,n olieblik aan.
Niets bijzonders, gewoon een vijftigerjaren Castrol blik.
staat, maaÍ met wat werk leuk voor aan de voorvork.
Later voor de tent gezeten en uitpuffend van de warmte, weet u nog, bijna 40
graden, begon ik dé teksten rondom eens goed te lezen. Hier vond ik een

antwoord op een reeds lang bij mij openstaande waag over die Castrol
aanduidingen van l*9, lang geleden.

De SAE aanduidingen (Society of
Automotive Engineers) waren geen
gemeen goed in Frankrijk, en je leest dan
ook in oude handboeken bijvoorbeeld:
Neem hiervoor in de zomer Castrol X)(L
en in de winter Casfrol XL.
Dit zijn aanduidingen, die toen
misschien voor een ieder glashelder
waren, mÍutr nu roepen ze waagfekens
op.
Wat doet de moderne mens? Hij neemt
zijn ordinatetr (computer in het frans) en
tikt zoiets als www.Casftol.com of
Castrol.de er:u., enz. Na alle
zoekmachines gehad te hebben was de
volgende conclusie te frekken: Castrol
zelf publiceert een paaÍ oude
verpakkingen en verder niets, ze zijn dus
gewoon een olie leverancier met ee'n blik
gericht op de toekomst. Verleden?
Hoezo verleden?

De oude verpakkinge,n van Castrol worden opnieuw geleverd dgol een ander
bedrijf. De verpakking wljkt net iets af van de oer verpakkinE.lelfs het logo is
gestileerd. Maar deze olie wordt speciaal verkocht voor onze oldtimers.
Zie hierroor www. castrolclassicoils. co. uk
Binnen de CFM is ook ongedoopte SAE 30 te verkrijgen, de verpakking is
minder fraai, maar het is ook prima spul.

Terug naar mijn blik, op de bovenkant staat : Bidon non repris. Vrrj vertaald :

geen statiegeld.
fo a" voor-- en achterzijde staat de zelfde prent: Castrol; Huile pgur moteurs ,

gévolgd door XL. Hetgeen niet exta large betekent, want het is slechts een2
literblik.
Op de ene zijkant staat geschreven dat het merk Casfiol in alle landen van de
wèreld verkrijgbaar is. Én nog meer reclame tekst. De andere zijkant is het
kernpunt van dit verhaal. Het begint met:
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Onze verschillende types Castrol
Olie voor motoren.

Casffol Z
Castrolite
Castrol XL
Casfrol X)(L
Castrol G prix
Casfrol R

Castrol ST
Castrol D
Castrol Hypoy
Castrol Hi-press

SAE 10
SAE 20
sAE 30140
SAE 50
SAE 60
pour course

Olie voor versnellin gsbakken
en cardan

SAE 90
SAE 140
SAE 90
SAE 140

Tot zover de teksten op het blik.

Verder heb ik bij mijn naspeuringen nog de volgende types gevonden:
Casfrol Gear Ease
Castrol ease (wiellagers)
Castol CW
Castrol F (fluide; fun)

Leuk toch, wat zo'n vondst in een oude schuur allemaal niet teweeg kan
brengen. Eindelijk zijn mij de oude olie benamingen in mijn Gnóme & Rtróne
insfirrctieboeke,n duidelijk geworden.Terrot en anderen hanteerden ook vaak
deze aanduidingen.

Het blik zelf wordt niet weggegooid, alziter geen statiegeld op zoals reeds
vermeldo maar wordt opgepoetst en in de blanke autowas gezet om een mooi
plaatsje in mijn verzameling te krtjgen. +

Jan-Coen



Parijs Bordeaux - P?tiis
Uit: Motocycles No. 44; 1 november 1950; CFM-DC:MS44.7 blz. 50 - 51:

Ópmaáf van deze artikelen in het origineel beschamend, de foto-
kwaliteit bedroevend! Het magazineheeft niet lang bestaan . .

Vertaling: Henk Kaaian

Over een tocht met duo
op een

125 cc R4 Gnóme & Rh6ne
bereden door Bernard

De indrukken van deze tocht zijnnet zo vlug als haar machine. De
proviandering in de vonn van tóegediende bananen, -wqlke al rijdend werden
'aangereikt; dé moeilijk*reden die f,d ondervond om d9_ figs. gpkikkerende cognac

te vángen; de vluchti-ge blik op de stad Bordeaux, wgryg |rrj heet ev-en zagrn een

bocht ói"'tr"- weer táog naai Parijs leidde; de ongelukkige $-ssenkomst van de

gendarmes die zonder zlchzorge,n ie maken over de- Sqmid$9lde.snelheid, zeer

naagen nauwg ezet alle papierá naplozen; de tantaluskwelling die zich voor-
deeí omdat de-tank van àe motor zièh tangzaan ontdoet van haar brandstof
terwijl hrj zícbzelf zoveel mogelijk iohgu4t om maar geen tijd.te verliezen; het

tanken'tráo beo"ine van een transatlantisch soort zonder oponthoud; en om de

reis op te sieren het wisselen van pakkende verhalen met zijn passagier en zo op

ademie blijven moet het, gelet op de lengte van het traject, een uiputtende
ondernem tng zijn gewee st.

Met zijn gebruikelijke ironische
goedhanigheid vindt Bemard zijn
prestatie niet buitengewoon en
beschouwt hij het als normaal,
dat zijn L25 cc Gnóme zonder
zwakÍreid een dergelijke tocht
heen en terug in 18 uren kon
afleggen onder een gewicht van
bijna 200 kg.
De volharding van de machine,
zijn berijder enzijn duopassagier
verdiene,n een groot bravo.

Op 30 september 1950 heeft
Bèrnard op een R4 125 cc Voi-
sin-Gnóme & Rhóne zijn, onder
officiële controle van de Franse
Motorrij ders Federatie, lange-
afstandórit Parijs-Bordeaux-Parijs met passagier volbracht in 18 uur en 4

minuten, tusseistops inbegrepen. get tótaal vervoerdg gewicht overschreed 180

kg. Dit taject werd volbrachf zonder enkel voorval. Nog nooit eerder was een

I



dergelijke prestatie met een passagier volbracht. Di! ygrdgedaan om een

antwoord te geven op de vele wagen over de mogelijkfieid om twee persone'n te
kunnen veryoeren op een 125 cc motor.
De passagier was mónsieur Jean Barthes. De auto, die de offrciële confroleur
varde Franse Motorrijders Federatie, monsieru Massonnet, vervoerde werd
bereden door de in het motorsport milieu bekende Maucourant.

Enkele dagen later vinden we Bernard weer terug op de Salon op de stand van
Gn6me et-Rhóne, trog altijd glimlachend en zonder spoor van vennoeidheid. De
onvermoeibare Bemard is al lang actief in dit metier, maar dat belet hem niet
om ons elk jaar tijdens de Salon rrveer te doen verbazen met een nieuwe
prestatie.

Rome - Parijs
Van de zestig deelnemers beëindigden slechts dertig deze rally van 1670
kilometer inéen etappe, geduchte beproeving zoals Robert Palin ons
bevestigde, vooral in het fiaject Rome-San Remo gebryrla4akend van
bergwegen die zo steil wará, dat er soms al klimmend in de eerste versnelling
de voetèn er bij te pas moesten komen. Ondertussen gaven de deelnemers en
hun machines blijti van hun taaiheid en uithoudingsvermogen van het begin tot
het eind. De gegroepeerde aankomst van de merkequipes bewijst maar weer
eens de waarde van de lichte motoren, die overigens sterk waren vertegen-
woordigd door de Italianen die vanaf de start assisteerden. We zagen^rnderdaad
de 500 Íerrot en Magnat Debon, Motoconfort, Guiller Automoto en het
vijfroudige team van Peugeot in de 175 cc klasse.
Inde t}{cc klasse zien wè opnieuw Terrot met vier machines, Magnat Debon
en een merk dat sterk vertegenwoordigd is op de Salon; Elie-Huin met AMC

motor met daarop de be,njamin van de rit, de 17 jarige S. Dini. In de 100 cc
klasse zien we trvee Derny's. De buitenlandse deelname die uitsteke,nd was,
was gelimiteerd: een 500 cc Norton, ee,n 250 cc Parilla, een Lambretta en een



Vespa scooter van 125 cc en een 60 cc Cucciolo. De moed van Taramazzo moet

ondersfieept wordsn; deze coureur op ee,ll 250 cc Parilla-kreeg ejP
ontstekingiprobleem in Bnuroy en duwde zijn-motor de laatste 8 kilometer tot
aan de frnfsh waarbij hij slechts 59 punten verloor en uitgeput aan kwam.Deze
jonge coureur is pas 20 janrr oud!
beáUereerst aanicomende was Martin op zijn Norton-Dominator. De jongste

conrenr was zoals gezegdDini op Elie-Huin en de oudste deelnemer was Onda

op Magnat Debon, die iedereen_doet verbazen door zijn meesterschap e,n

uitnooóingsvermogen. Ziehier het klasseme,lrt welke ons op zaterdagmorge'n bij
de aankomst werd gegeven.

126 cma. - 
l. ax eqw : le benjamin tle la

coune (17 ans) S. Dini (Elie-Huin A.ltÍ.í,.),
A. Dini (Elie-Hrrin A.llÍ.C.), F. Lucarini (lÍa-

cnat-Llebonl. l'. Lrtearini {ll*gnal-lrolrorrl.
,l.usseran (Ilagrrnl-l)elxrn), Aslri (Terrot Fl.'l'. lt. t.

I'oirier {'lerrc.rt E.T.n.}, (lastellarro (Terr.t
E.T.D.l. l)epeckt'r ('ferrot E.T.D.l, Carancirri
(l.ernbrell.n), Brtlzzonc (Vespa|, tt)rts sans póna-
Iisat ion.

t{}0 crrrc. - l,e.t cqt.o: tlabillat. et Sarrlelel,
sur. I)enry, sans pênalisnl ion.

{iO cnrc. - llichieri sttr (lttcciolo, sans 1rónrr-
lisat.ion.

IOO cmc, 7 l. cx Equo : Itíartin (Norton-Donri-
netor!, Ralphe (Magnat-Debon), Onda ílHacnat-pqbonl, Comboleran (Terrot R.(ï.S.T.), Fom-
belle (Terrot.. R.G.S.T.l.
176 cmc. 

= l: e equo.' Meynard (Motoconfort),
Veleyre (Gniller A.M.C.), Mareel Pahin (Arrto-
moto A.M.C.), Robert Pahin (Peugeot), docteur
Próvost (Perrgeotf, Lacouc (Peugeót), eoll (Perr-
geot), Cugnet (Peugeot), tour tins jlénatisation.

250 cm.c. - l. Taramazzo (250 Sport Parillar,
50 pointr.

Het is te betreuren dat een rit van dergelijke omvang niet meer weerklank laijgt
eÍr dat de aankomst van de deelnemers in het Parc des Expositions voor de

Salon de la Moto geen warmer onthaal kreeg. Eq is waaÍschijnlijk egn gelrek
aan verbondenheió en begrip binnen de verschillende'n motorsportdiscipliles,
waardoor zij nretde groo[sté ontvangst l<regen dre zij verdie.nden nadqt zíj deze

geweldige prestatie v:oor de naamsbèkendheid van oÍrze nationale merke,lr

Éadden volbracht. ê
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Le Poulain
Dg motor auxiliairg!...!,,

Vertaling: Lizou Morel-Jean en Eric Smit
Uit: Motocycles N0.42 blz.2O en21; 1950

Het motorblokje Le Poulain wordt gefabriceerd door 'de firma Alumintz' in
Levallois. De fabriek van Alumintz is al jaren gespecialiseerd in het herstellen
van automotoren en het fabriceren van diverse onderdelen voor automotor-
blokken. Daarom hebben ze goed personeel en de beste gereedschappen tot hun
beschikking, die je nodig hebt om motorblokken te fabriceren.

Het eerste 50 cc Le Poulain blokje is al een trjdje in productie. Het blokje, dat
we vandaagte zien krijgen is van een totaal verschillend model, dan dat van
z'n voorgangers. De constructeurs vonden het oude model wat te
"onsamenhangend"; de motor aan de ene kant, het tankje aan de andere kant.
De bediening is verdeeld over de linker en de rechterkant. De manier van
motorbediening had twee nadelen: ten eerste is het niet elegant en ten tweede is
het gecompliceerd om het blokje te installeren op het frame van een fiets.
Daarom hèbben zerLv bij Alumtntz eenblok bedacht, waarbij alle onderdelen
meer estetisch en robuuster zijn uitgevoerd. Met deze uitgangspunten werden de
modellen van Le Poulain in 1950 gecreëerd. Er werden twee versies
gepresenteerd, ze verschilden slechts in enkele details en natuurlijk ook in de

PTUS.

ll

Le Poulain: links type standaard; rechts het type monobloc "de luxe"



Men kan aan de illusfiatie zien, dat Le Poulain een tweetact motor is, die het
voorwiel aandrijft met een corindonrol. De twee modellen gebruiken dezelfde
manier van overbre,nglng. Het luxe model heeft een tank samen gebouwd met
het motorcarter, wat éen mooi stuk gietwerk is. Omdat de tank lager ligt, vindt
de voeding plaats door een pomp aan de basis van het cartel. D" p.9+p stuurt de

benzine naar een injector zónder kurpje en vlotter; een overloopptjpjg stuirt het
teveel aanbenzine Íerug naar de tanli- Op het standaard model bevindt de tank
zich op het blok. Hij wórdt gevoed door een nonnale carburateur. Het verschil
in prij-s tussen de twee modèllen is FR. 2.300,00. Het luxe model kost FR.
21:800,00 en het normale model kost FR. 19.500,00

Alle andere dele'n zijnhetzelfde; de
cilinder is gegoten uit sterk nikkel-
chroomstaal en de cilinderkop uit
een lichte legering. De
cilinderinhoud is 49 cc. De knrkas is
gemonteerd op drie lagers en de
drijfstang op rollen. Het carter, met
het tankje uit één stuk, is gemaakt
uit een lichte legering en is perfect
waterdicht. De ontsteking is van het
magnetisch vliegrviel type en geeft 6
volt af. De koplamp is bove,n de
tank gemonteerd. De montage van
het blok op de fiets duurt éé'n uur.
Het is niet nodig om iets aan de fiets
te verandere,n, alleen moet er een
stuk van het spatbord afgezaagd
worden. De motordraget zit vast aan
het frame met een geharde bout en
drie bevestigtngspunten, waarop het
blok kan schommelen. Om te gaarl
rijden moet de rol 6 mm zakken oP
de opgepompte band. Deze
handeling gebeurt door de berijder
door met een handel het blokje te

laten zakken. De as, waaÍop het blok draait, kun je wegÍekken om h9t motortje
te verwijderen, als je er aan wilt werken of als je yeer gelvoo.n wilt fietsen.
De monïage van dé motorbediening is heel simpel, want het is er maar één.

Er is slechts maar één manette; naat rechts is voor de decompresseur en naar
links om gas te geven. Het kan niet eenvoudiger. Met ee,n Poulain kan de

"fietser" óp een vtakke weg een snelheid halen van 40 km/u. Hellingen "^ 9"/:^
zijntenenien zonder bij te-fietsen en hij gebruikt niet meer dan 1%litet per 100

km.
Wij maakte.n egn korte ontdekkingstocht door de werkplaatsen van Alumintz en

zagenmoole nJen in productie zijnde motore-n, de montagg, -h"j inrijden' testen

op-Oe testbank, afgebbuwde en gêconfioleerde producten richting aflevering.
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De regelmaat van deze verschillende stadia van de productie bij Poulain komen
ten gunste van dit slmpathieke motortje auxiliaire in de regio's, waar het wordt
verspreid

Poulain

W
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Jaarversl ag 2002-2003
Het verenigingsjaar had een rustig beeld voor wat befreft de
activiteiten binnen de vereniglng. Er zíjn geen bijzondere dingen
gebeurd. De bestuursfunctionarissen die vorig jaar in het bestuur
Zijn gekomen zijn gaan functioneren en zijn inmiddels
"ingedribbeld".

IIet bestuur is als volgt samengesteld:
Ton Dorland
Arjan Griffioen
Henk Jaajan
Paul Jonkman

Rob Stevelmans

Jan-Coen Dragt

Peter Mosseveld

(voorzitter, organisatie projecten)
(secretaris)
(penningmeester)
(àlgemeen bestuurslid: redactie o'Peu"; beheerder
documentatiecentrum en beheerder site)
(algemeen bestuirslid: beheerder Peugeot-onderdelen,
organisatie proj ecten)
(algemeen bestuurslid: back-up sitebeheer;
Ínnspreekpunt technisch e zaken; organisatie proj ecten)
(hoewel geen officieel bestuurslid, doet hij de
ledenadministratie en is stewr en toeverlaat in de meest
uiteenlopende admini sfr atieve zaken)

Dit jaar zullen er wisselingen in het bestuur plaats vinden doordat van
verichillende mensen de iittngstermijn is verstreken. Ook moet er verder
worden nagedacht over de verdeling van de taken binnen het bestuur om een

wat meer evenredige lastenverdeling te verkrijgen.

Nog steeds staat op het prograÍnma om gezaÍnenlijk een berus te bezoeken en

aan een buitenlandse rit deel te nemen.

De beurs in Rosmalen blijft toch de mogelijkheid om ons "aan den volke" te
presenteren. Ook dit verenigingsjaar zal dit weer plaats vinden. (redactie: l0 en

I I januari 2004)

Ook dit jaar was er weer een Sleuteldag. De formule om tijdens de
jaarvergádering onderwerpen op te geven en de daaraangekoppelde behande-
iaars bltjkt goeó te werken. Ook de onderdelenverkoop door de leden voorziet
in een Uêtroéte. Dat de leden op de Sleuteldag laten zien wat zij hmnen maken
is voor anderen vaak een "eye-opener". Het zoeken naar een grotere ruimte is
nog niet gelulÍ.. . . (redactie: tijdens de jaarttergadering is er een prachtige
alternatiève locatie gevonden / bedrijf van Marinus Brouwer / professionele
omgeving voor het bewerken van metalen obiecten; zie vorige Peu)

De laatste keer Montlhéry. Heel jammer. Volgend jaar gaan we nuulr Dijon-
Prenois. Het is wel een stuk verder maar je hoeft niet meer om Parijs heen. Of
de sfeer op het circuit dezelfde is als in Linas-Montlhéry en op de camping
moeten wè eerst proeven. We hopen met een groot aantal leden te kunnen
overnachten op de camping, die in de buwt is gevonden. De formule op de
camping, om gezamenlijk leuke dingen te doen, zal gehandhaafd worden. Ook
de doedelzak is van harte welkom.
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De Jaarrit in de vorÍn van een weekend is een succes gebleken. Het voordeel
van in alle rust aankomen, wijntje, biertje, gezelligheid en de dag daarop rijden
met de wetenschap dat je na de barbecue eerst gewoon gaat slapen heeft de

meesten erg aangesproken. Voor het vele werk wat John van de Warenburg met
zijn hele geztn in de jaanrt (de naam wordt nu clubweekend) heeft gestoken:
nogmaals hartelijk dank! De verslagen in de Peu vertellen genoeg.
Zoàlshet nu staat, doen we het volgend jaar weer op deze manier; et zlln
stemmen opgegaan over plaatsjes op de Veluwe. Nous verons.

Op het Veteraantreffen in
Woerden werden de
organisatoren van orze
stand tot stomme verbazing
van henzelf aangewezen
als mooiste
clubstandhouder. De
kippen ontlokÍen veel
hilariteit en opmerkingen,
maar werden toch zeer
gewaardeerd. Rien Neels
en Richard van der Plas:
gefeliciteerd. Volgend j aar
een koetje erbij?

Vorig jaar werd
aangekondigd dat er een
advertentiesite zal komen.
Wellicht gaat deze in een
behoefte voorzien. Nu is
het zover datdeze
advertentiesite operationeel
kan worden. Het zou leuk
zijn als de advertenties
zouden worden opgeluis-
terd met foto's van de te
verkopen artikelen. Adver-
teren kan natuurlijk ook
een zoekadvertent íe 211n.

Het aantal leden is
ongeveer gelijk gebleven, met een lichte stijging. We bestaan nog steeds, ook
deÍrnanciên zijn goed in de hand. Op dit moment is er nog geen reden om de

contributie te verhogen. Dit feit is met name te danken aan die mensen die veel
tijd steken in het maken van het clubblad, de verspreiding hiervan,
vêrgaderingen bijwonen zonder reiskostenvergoeding te maken en allerlei
dingen belàngenloos te regelen. Dit kost tijd, geld en energie. Dgt degenen wie
deíe schoen past: Hartelijk dank. Wij wensen u allen een f,rjn winterseizoen toe
metveelsleutelp1ezier!Greut'nuutPutt'nTonDorland<>
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Wat goed is komt snel!
Woorden voor Ton Dorland

in verband met ziin aÍscheid als voorzitter
Deze telrst is uitgesproken door Paul Jonlonan tijdens de dntk
bezochte jaarveígádering op 8 november 2003 in Barneveld.

Een klein stukje historie
. . . . Op de ach[erkant van elke Peu staat alle informatie over de samenstellilg
van de^CFM. Een eenvoudige opdracht om te zienwanneer Ton begon met de

clubwerkzaamheden.
Peu 13 vermeldt: Ton Dorland (drulcwerk). Juli 1994.

Peter Watttenburg was penningmeester. Door fiagische ontwikkel_ittg"-n tn z'n
gezrnkon Peter de moed niet meer opbrengerr. Ik was voorzitter. Een keer

áaarop heeft Jannie Stomp de verantwoordelijkheid voor de penningen

overge,lromen.
We àitten met een oplage van 100 en ik krijg een garagebrand. Er moest iets

gebeuren. Ton schrijft èen helder stuk over de taken io d9 verenigrng...
ítr net bestuur is besioten dat Ton interim voorzitter wordt zodat ik mdn handen

zwartkon maken in de zooí. Harry Nab in Breukelen deed toen het
archiefiverk, zonder toen nog mÍLaÍ een begin te hebben van een documentatie-
ce,lrtnrm. Jan-Coen Dragt haá de mooiste functie: "multi-functioneel crea". Dit
speelt zich allemaal af in september en oktober 1994-

Onder de tafel
De take,n van een voorzitter kan iedereen zich wel zo'n beetje voorstelle,n. Ton
heeft zijn eigen stijl. En dat had niet iedereen direct door. Als Ton met luide
stem aóiaarïergadering toeroept met "M9isj9s, twe gÍuul beginnen!", dan was de

tafel voór mij te laag om er snel onder te kruipen.
En Ton zag áxhet goed was, dan hruam de prjp te voorschijn.

Memorabel
. . . zijnde organisatie door Ton van de Jaarrit in Putten en ee,n vertaling van

een Fians boek over de Terrot 350 cc kopkleppers.
Opmerkelijk gevoelig is Ton voor lief en leed. Wat velen niet wete-n is dat hij
zelf heel wat [eeft méegemaakt. Dat gevoel voor mensen past bij deze club:

geen motorclub maar een club van mensen die een motor bezitten.

De laatste jaren is het bestuur meer gestructureerdg?3P-werken,iets waar Ton
oog voor 6eeft: take,n delegeren e,n de verantwoordelijkheden delegeren.

Wié deze zin snapt wordt vast een goeie nieuwe voorzitter.

Paul Jonkman

Aan het einde van dc jaarvergadertng haddcn we twee nieuwe bestuursleden: lYil
Streep en Rien Neels] Doorda dit jaàq nog,geen bestuursleden aftreden is continuïteit
gewáarborgd" Volgend jaar zullen enkele leden uit het bestuur vertrekken
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Te koop:
Versnellingsbakveertje voor Terrot ETD. Ik heb enkele
veertjes exfia na laten maken. Dhr. Ruud Kersten Bergen (L)
(0485) 34.23.32

Advies gevraagd (regio Den Haag):
Ik woon in Den Haag en ben bezígmet het restaureren van
een Terrot HSSR uit 1930. Ik kom niet verder omdat kennis
en vaardigheden tekort schieten. Is er iemand in de buurt die
me een béetje op weg kan helpen met het opknappen van deze motorfiets? Dhr.
Joost Klein Entink 06 - 24.51.22.89

Te koop:
00-vet voor de versnellingsbak (zo dik als schenkstroop € 6,50/l) en ongedoopte
SAE30 en SAE50 olie (€ 18,50/5D. Op diverse bijeenkomsten te overhandigen,
zoals bijvoorbeeld bij een Sleuteldag of Jaarrit. \il/el enkele weken van tevoren
bestellen en duidelijk plaats en tijd afspreken. Paul Jonlcnan

Te koop:
Hans van der Greft en Paul Jonkman bieden aan: diverse onderdelen, met name
voor de Terrot 350 cc zijkleppers. Kijk in Peu 43 voor onderdelenlijst en
wíjze van contact. U kunt bellen op dinsdagavond tussen 20.00 en2L00 uur
vobr informatie. Let op: dit is een privé-activiteit van ons en valt dus niet onder
verantwoordelijk*reid van de CFM.

\ileet u het?
Ik ben bezígmet het opknappen van een Alcyon motorfietsje. Nu heb ik in een

aantal buizen van het frame wijnkurken gevonden. Die ware,n er om de een of
andere reden ingeslagen. Werd dit met een bepaalde reden gedaan of is er
gewoon een grapjas aan het werk geweest? Ctraaguw gewaqdeerde oqinle.
Dhr. Gerard Witteveen per email: reactie naar de redactie of naar van de Peu of
naar g.witteveen@chello.nl

Gratis voor leden:
Actuele lijst (in Word 2000) van het documentatiecentrum van de CFM.
Geef uw emailadres en u krijgt de nieuwste lijst in uw mailbox. ('t ding wordt
niet meer automatisch toegezonden doordat onze provider lange mailingslisten
blokkeert in verband met virus-gevaren)
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Te koop bij de CFM:
Het preitige restauratieboek voor de Terrot 350 zijklepperswordt niet meer
gedrukt. foch is er nog veel waag naaÍ. De CFM heeft eenmalig wat kElieën
gemaakt die voor eigen gebruik door de leden besteld kunnen worden. De
[leurenplaten zijn wèer in kleur herdrukÍ. De 2 cm dikke stapel papiel is niet
gebundèld en eónzrjdig bedrukt. Een opberg- of bindsysteem moet u dus zelf
naar eigen inzicht bedenken. Op:OP
Het boék wordt automatisch opgestuurd als u het juiste bedrag heeft
overgemaakÍ. Tevens op diverse bijeenkomsten t9 o-verhandigen, zoals
bijvoorbeeld bij een Sleuteldag of Jaarrit. Wel enkele dagen van tevoren
béstellen en duidelijk plaats en tijd afspreken.
(overmaken CFM ovrr titel Fenautriques Terrot € 22,:; toeslag verzendkosten
€ 3,:, dus met verzendkosten €25,:)

Te koop bij de CFM:
I'Ilistoire des motocyclettes Gn6me & Rh6nel Auteur Daniël David; tot
stand gekomen door de Franse Gnóme & Rhóne-club_Een p,ra_chtlg boek met
een co-mpleet overzicht van alle typen die dit beroemde merk heeft gemaakt.

Veel fotó's, een deel is in kleur. Om ten volle van dit boek te profiteren dient u
het Frans machtig te zljn.
Bestellen bij Paul Jonkman / clubfransemotoren@planet.nl

Te koop bij de CFM Peugeot-onderdelen.
Informátie én verkoop via (bestuwslid) Rob Stevelmans (055) 522.11.70

Contributie CFM tweeduizendenvier
Aan het begin van het nieuwe jaar is het onvermtjdglijk oq u we€r te wagen
uw contributie voor het nieuwe jaar te betalen. We hope,lr dat u ons u/eer esÍr
jaar lang wilt steunen. Het lidmaatschapsgeld gaatnaar-lgt grganiseren van
áctivitei=ten, het documentatiecentum en vooral natuurlijk de Peu en zijn
verzendkoste,lr. We hebbe,n geen dr.ue computers, gee,n personele declaraties,
kilometervergoedingen en dat soort koste,n. Het is voor allen echte
liefhebberij z-onder éigenbelang. Maar zonder geld kunnen we niet draaien.
Helpt u oni rileer met uw bijdrage? Het bedrag blijft € 15,=

U kunt het geld overmaken oP:
377.32.84.80 t.&.v.
CFM P. Zeemanlaan 43 Zwolle
Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.
Uíteraard geldt dit verzoek niet voor de 40 me,nse,lr die af op 8 november
2003 tijdens de jaarvergadering betaald hebben. Ter herinne-ring staat uw
beta[nb vermelá op delos bijgevoegde geklerude kaart op de voorkant van
deze Peu.
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Nieuwelingen in het CFM-DC :
Het Documentatiecentrum heeft voor de vierde keer prachtig materiaal van Gert
Dumbar ontvangen om te kopiëren en te nemen in het DC. Jan-Coen is ook
actief geweest in Parijs, samen met Eric Smit, is de stad enkele dagen ogle{ig_
geweeÉt, maaÍ kwamen wel terug met spullen van Aubier et Dunne, ABG VAP
57, Ydral en Le Poulain.
Jammer genoeg kan ik de lijst hiervan nog niet geven omdat ik nog geen trjd
heb gehad om het materiaal te kopiëren, te catalogiseren€n op te !.tg!g il het
systèem. Hierbij hebben enkele mensen ook direct de reden voor het feit datze
al enkele weken (of meer) op hrur bestelling zltten te wachten. Het komt
gewoon allemaal effres niet door, om in horecatermen te praten.

Ander materiaal, dat wel is verwerkÍ, is niet zo spectaculair om nu op te
sommen, dat neem ik mee naar Peu 48.
Paul

Peugeot 55 GL (vervolg)
Naar aanleiding van het stukje in Peu de Tout 45, dat geschreven was door de
heer Bomhof en gericht was Íuul mij, wil ik de volgende waag stellen. Toch
eerst nog even wat uitleg.

Gedemonteerd in de hoek
In de zomer van 1996 kocht ik op een Olttimerbeurs een Peugeot 55 GL uit . . .

1950(?). Ik had veel zin om met mrjn nieuwe aanwinst te gaan rijden, dus ik
begon meteen met het demonteren en naar het zoeken van onderdelen. In die
tijd heb ik dus ook contact gehad met meneer Bomhof.
Op een gegeven moment is de motor in de hoek komen te liggen en ruim zes
jaar is er niets meer aan gebeurd.
Nu, zoveel jaar later, heb ik de draad weer opgepakt, de tank, spatborden
enzovoort àíjnnaar de plaatselijke spuiter gebracht, nieuwe spaken z,rjn besteld,
nieuwe banden gekocht en diverse kleine onderdelan zijn op Vehikel
aangeschaft.

Vragen
MaaÍ nu het einde in zicht is weet ik op sommige vragen geen antwoord te
verzinnen . Zoals de heer Bomhof schreel is mijn motor afkomstig uit het
Franse koloniale leger en van het bouwj aar 1947. Maar op het tlpeplaatje dat
op het dekseltje zitvanmrjn vliegwiel staat 1950, klopt dit?
Waar moet de AMAC lichtschakelaar komen? Weet iemand waar ik van die
oud uitziende bedrading kan vinden? Vroeger zat de canvas er omheen.
Moet er voor de keuring nog met speciale dingen rekening worden gehouden
zoals spiegel en remlicht?

Kunt u mlj helpen? Heel gr:aag. Rob Bakker (0229)-26.20.12 06-25.34.68.01
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t0-11 januari 2004
Oldtimerbeurs Motoren
Autofion Rosmalen
De CFM is met clubstand aanwezig
www.autofion.nl

31 januari ím 1 februan2004
Brómen Classic Motorshow www.classicmotorshow.de

Voorjaar
Sleuteldag CFM Heerde
Nadere datum volgt via brief of via Peu 48

5 ím 7 Maart 2004
Vehikel Motor Veemarkttrallen Utrecht

22 en 23 mei 2004
Coupes Moto Legende
Dijoir Prenois Bourgogne. De CFM biedt leden overnachtingsmogelijklejd;
méer informatie in "Peu de Tout". (onder voorbehoud; bevestigrng nog niet
binnen)

11 september 2004
Natioïaal Veteraan Treffen Woerden Cenffum. Veel motoren, onderdelen,
clubstands, gezellige drukte. Lieftrebbers kunnen ook een kleine rit maken hun
hun veteráÀ-motoÍrets, individueel of in groepsverband. De CFM zal (onder
voorbehoud) aanwezigzíjnmet een stand. In 2003 winnaar voor de mooiste
stand, dus adel verplicht!
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De schone en het beest

ffi ià^taakt voor eèn advertentie december 1927. Eig-enaardig contrast
tussei deze strenge machine en de charmante terugblik, gevoelig en^naun'ge-

zet, van deze beváttige op haar tenen. Let op,haar vossenbont, een uítrusting
die zeer zeld.en werd gebruikt door motorriidels. . .

Remmen
Remmen is een werkwoord.
Mu- daar gaik het niet over hebben. Goed rg de ankers gagn is wel zo-fijn.
Wat doe je-als je een handje vol remsegmenten hebt, doordrenkÍvan olie en vet

en opgelápt doór een vorige eigenaar met overmaatse nagels, rafelend-asbest-

houiiád, te kort en volop andere ellende.
óe asUeít vezels zullen nu wel geen lovaad meer kunne,n want verzadigder dan

verzadigd kan niet meer. Zelf nieuwe frictie klinken of zelf nieuwe frictie
rrulkaniseren?
ftoe doe je dat als "leek", geen nagels geen materiaal? Laten doen. Maar hoe,

wat en waar?
Ous ben ik weer maaÍ eens op pad gegaan en l$vaq in mrjn omgeypg en klein
bedrijfie tege,n wat de meest inóge]ijlry e.n gn+oge-lijke automateriale'n en

gereédïcha[pen verkoopt Í',naar ook frictie in het algemeen reviseert.
íV"et wat ri'iizer ee,n paan dagen latel een handje vol segmenten afgegeven om

te zien wat ávan gebàkken zbu worden, slechter kon niet.
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Afin, een paar weekjes later maar eens bij de mannen gaan kijkeq en, ja_wel,

netjes geklonken, dus niet gevulkaniseerd, met koperen nagels of nieten?
Nog een praatje staan maken, honderd maal bedankt.

*Dikke pitten"
Ook nog iets gewaagd over grote bougies. Je weet wel m18 * yz". Leveren we
ook, an wel omdat nog veel fuinbouw machines met een Franse Bernard motor
hier mee uitgerust zijn.
Dus zoekÍ uèen "dikke pit " ga eens langs bij een onderdelenboer die levert aan

landbouwmechanisatiebedrijven. Er zouden nog twee gangbare merken lever-
baar zijn en wel Bosch en Champion.
Het remmen wordt vervolgd, zie ook La Vie de la Moto 348 blz 5. Ik hoop hier
te zijner tijd een epos van te maken.

Rien Neels

Redactie, bekijk maar even of het adres wordt vermeld voor de zuiderlingen. Ik
kan ook als contactpersoon optreden. (redactie: "bij deze dan")

Adres voor de remmen en dikke pitten is:
Cor Haverhals B.V.; Julianalaan2Tb;s160 AA; Sprang - Capelle; Postbus 21.
Tel.:
Int.:

0416-275387 I 280366. Fax.: 0416 - 280405.
www. haverhals.com, maar werkt (nog) niet.

Motoren Museum Johan Schaeverbeke
In mei 2003 ben ik, Rien Neels, naar het Oldtimer-museum van Johan
Schaeverbeke in Brugge geweest voor wat informatie over een Belgische
motorfiets. Ik zal niet verder in details treden maar het motorfietsje komt uit het
Franstalige deel en de constructeur was J.H. Lepersonne.
Voor degene die eens een keertje bij onze zuiderburen een paar dagen door
willen brengen en in de omgeving van Brugge zijn, zouden eens naar de prive-

trl f.'. lt

collectie van Johan moeten gaan
kijken.
U komt er van alles tegen, van

:,:..,:i:; ,ffi Frans tot Duits, van Engels tot

*r, Tsjgchjsgh. Er zijn ongeveer 85

ï... motortretsen, scooters en
bromfietsen zijn er
tentoongesteld.
Een klein overzicht van de
tentoongestelde modellen:
naast een reeks hulpmotoren uit
de vijftiger jaren zoals Solex,
Flandria, Rex, Amo ook enkele
oudere versies uit de twintiger
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jaren zoals Cyclo-Tracteur, Gnom, Alcyon en Motoconfort. Ook zijn er de
Puchs, Kreidlers en Mobylettes.
Johan een groot verteller en bereid om op de meest mogelijke en onmogelijke
vïagen een antwoord te geven. Als u naar hem toe wil gêil, neem even contact
met Johan op:
Johan Schaeverbeke; St. Lenardstraat 36; 8380 Dudzele Brugge;België .

Tel: 00.32.(050) 599.056; Gsm: 0473.70.80.78
http://users.pandora.be/OldtimerMotorenMuseum/OldtimerMotorenMuseumNederlands.htm

,;:: ,i#, :,*

. .: ,,:Ít.: .

_ .iird.-

Er naar toe:
Het motorfietsen-
museum is gelegen
op 50 meter van de
ring van Brugge, op
de hoek van de
Dudzeelse

rrrl' Steenweg2T-29.

Openingsuren:
iedere namiddag
van 14.00 tot 21.00
uur tijdens de week
en van 9.00 tot
21.00 uur in het
weekend. Er wordt

Populaire Motobécane te midden van vele andere pétro- een rondleiding
lettes en vergelijkbare lichte "utiliteitsfietsen" in het gegeven.
museum van Johan Schaeverbeke te Brugge

Aanvullingen en verbeteringen op ledenlijst CFM
Bijgewerkt tot en met 23 december 2003 Door: Peter Mosseveld

200305-01 G.E.J. Jansen, Rijksstraatweg 122,7231 AKV/arnsveld.
(0575) 52.20.62 ee.ianssen@)tip.nl

200307-01 J. Rook, Henry Dunantstraat9,8264 AB Kampen.
(03 8) 33 1.99.68 i.rookírJzonnet.nl

20031l-01 H.P. Rijntjes, S. Vinkenoogstraat 5,2353 LG Leiderdorp.
(07 l) 541.26.62 hriinties@msn.com

Nieuw e-mailadres:
Rien Neels: desmoriniídhome.nl

[ii*/
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Informatie vereniging CFM
Doel: Het verspreiden van kennis over Franse mo-
torfietsen, vertalen van teksten, elkaar helpen en
stimuleren en als het kan, er nog wat leuke contacten
ium over houden ook. We organiseren enkele bijeen-
komsten, een jaarrit e,!r 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 kunnen 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:
Arjan Griffioen, Bosbadlaantje 9, 3956 BL Leersum. (0343) 45.40.71

Penningmeester:
Henk Káj.t, Pieter zeemariaan43,8024 CH Zwolle. (038) 454.43.40

Aanspreekpunt voor technische vrageni
Jan-C-oen D-ragt*, Menuetstr aat 5, 7 323 KB Apeldoorn. (05 5 ) 3 67 .00 .63

Peugeot-club-onderdelen :

Rob-Stevelmans, Asselsestr azt 17 8, 73 I 1 EW Apeldoorn.(0s 5) 522.1 I .7 0

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

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

Ledenadministratie * verzending "Peu" : (o.v.v. het secretari6f)
Peter Mosseveld, Muntersdonk 17,7326 BD Apeldoom (055) 543.03.06

Gegevens CFM:
Lid: €15,: (of vanaf I aug. €,22,50 voor 1t/z jaar)

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

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

Laatste nieuwso actuele agenda en inschrijfformulier: www.clubfransemotoren.nl

sruiting kopij: Uiterlijk ma. 16 februari 2004 of bel!
Kopij: Getypt, gefaxt of geschrev_en, nog liever op diskette of per E-mail.

n-mail-adres : clubfransemotoren@planet.nl


